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Приручник за обуке из области родне равноправности у Министарству одбране Републике Ср-
бије и Војсци Србије развијен је у оквиру пројекта „Јачање регионалне сарадње у области увођења 
родне перспективе у реформу сектора безбедности на Западном Балкану“ (2012-2015). Пројекат 
заједнички имплементирају Програм Уједињених нација за развој/Канцеларија SEESAC (UNDP 
SEESAC) и четири Министарства одбране држава Западног Балкана (Босне и Херцеговине, Бивше 
Југословенске Републике Македоније, Црне Горе и Републике Србије). 

Приручник је израђен на иницијативу инструктора/ки за родну равноправност Министарства од-
бране Републике Србије (МО) и Војске Србије (ВС), а предлог за његову израду изнет је на Првом 
регионалном састанку инструктора/ки за родну равноправност, одржаном 22. маја 2014. у Београду.  
Инструктори/ке су препознали потребу да се изради приручник који ће им помоћи да развију и 
реализују програме обуке за различите циљне групе у МО и ВС са циљем да унапреде знање свих 
припадника/ца МО и ВС о родној равноправности у сектору безбедности. 

Уз стручну и административно техничку помоћ Канцеларије UNDP SEESAC, девет сертификованих 
инструктора/ки из МО и ВС, у периоду од јула 2014. до фебруара 2015. кроз три радионице и рад 
у мањим групама, израдили су нацрт Приручника намењен обуци на тему родне равноправности у 
МО и ВС.

Инструктори/ке који су били ангажовани на изради овог Приручника завршили су прву регионалну 
обуку за инструкторе/ке за родну равноправност у Министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља учесница Пројекта. Обуку је организовао UNDP SEESAC, у оквиру регионалног Пројекта, у 
сарадњи са Нордијским центром за род у војним операцијама (Nоrdic Center for Gender in Military 
Operations - NCGM) у Центру за обуку за подршку мировним операцијама (Peace Support Operations 
Training Center - PSOTC) у Сарајеву од 5 до 13. марта 2014. године. Тада је обуку завршило шест 
предстаника/ца МО и припадника/ца ВС.

Друга регионална обука инструктора/ки за родну равноправност у Министарствима одбране и ору-
жаним снагама држава Западног Балкана, организована је у Центру за мировне операције Гене-
ралштаба Војске Србије од 28. јануара до 6. фебруара 2015. године. Тада је обуку завршило још 
шест инструктора/ки МО и ВС.  И другу регионалну обуку организовао је UNDP SEESAC у сарадњи 
са Нордијским центром за род у мировнм операцијама и МО Републике Србије. Инстурктори/ке за 
родну равноправност МО и ВС део су регионалне мреже коју чине тридесет три  инструктора/ки из 
Министарстава одбране и оружаних снага земаља учесница у Пројекту.  

Равноправно учешће жена и мушкараца у безбедносним институцијама, у доношењу одлука, у креи-
рању и спровођењу политика је неспорна демократска вредност, али не само то. Узимајући у обзир раз-
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личита искуства, знања, интересе и перспективе мушкараца и жена обезбеђује се својеврстан допринос развоју 
оружаних снага које тиме постају ефикасније у одговарању на различите безбедносне потребе, постају развојно 
оријентисане и одговорне према целокупној  друштвеној заједници.

Родна перспектива није елемент који треба додати, она мора да прожима сва питања и концепте који се тичу 
безбедности. Узимати у обзир родну перспективу значи промишљати мисије и задатке, креирати стратегије 
и политике кроз сагледавање потреба жена и мушкараца, а на основу анализе ситуација у којима су ове 
потребе различите.

Да би се остварио овај циљ неопходне су едукације и обуке. Едукацијама и обукама  се подиже ниво свести о 
значају увођења родне перспективе у систему одбране. Њихов крајњи циљ је интегрисање родне перспективе у 
систем одбране, и  њена доследна имплементација. Да би се остварио  циљ, едукације и обуке морају да садрже 
примере практичне примене родне перспективе у сектору безбедности и Резолуције Савета безбедности 1325 - 
Жене, мир и безбедност, прилагођене одговарајућој циљној групи, јер супротно, постоји ризик да  запослени/е у 
систему одбране не виде сврху родне перспективе, уколико не виде могућност њене имплементације.

Приручник је написан тако да подржи извођење обука из области родне равноправности намењених разли-
читим циљним групама у МО и ВС. Састоји се од десет самосталних тематских целина. Обука се може органи-
зовати на начин да се изводе све тематске целине или се оне могу изводити и појединачно или у различитим 
комбинацијама, у зависности од расположивог времена и циљне групе. 

Тематске целине у Приручнику обухватају следеће: дефиницију пола, рода и родне равноправности; родне 
стереотипе и предрасуде, дефиницију дискриминације; антидискриминациони законски оквир у Републици 
Србији; статистичке податке о положају жена и мушкараца у Републици Србији; род и реформа сектора без-
бедности, објашњење Резолуције Савета безбедности Уједињених нација (СБ УН) 1325 – Жене, мир и без-
бедност, приказ Националног акционог плана за примену Резолуције СБ УН 1325 – Жене, мир и безбедност у 
Републици Србији, као и практичне примере како интегрисати родну перспективу у свакодневни рад у МО и ВС.

Поглавља су подељена по тематским целинама и структурисана су на сличан начин: 
- циљеви;
- опис;
- инструкције за извођење обуке;
- сугестије за инструкторе/ке;
- преглед извођења обуке по тематској целини; 
- материјал за извођење вежбе (радни листови); 
- материјал за инструкторе/ке;
- материјал за учеснике/це.

Поједина поглавља немају све елементе наведене структуре уколико неки од елемената нису релевант-
ни за дато поглавље (на пример, материјал за извођење вежбе – радни листови нису потребни у свакој 
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сесији, већ само у оним у којима је предвиђено да се ради вежба). Такође, тематске целине разликују 
се по дужини,  јер су инструктори/ке за родну равноправност сматрали/ле да поједине теме треба да 
буду детаљније обрађене у Приручнику (на пример поглавље које се тиче дискриминације је дуже од 
осталих). 

Методологија припреме и реализације обуке заснована је на принципима учења одраслих, а комбинује 
теоријски и практичан део кроз: дискусије, вежбе које се спроводе индивидуално, кроз рад у група-
ма, студије случаја, презентације и предавања. Врста методе која ће се користити у обуци зависи од 
искуства и преференција инструктора/ке, циља који се жели постићи и величине групе. Препорука је 
да се приликом избора методе за одређену тематску целину узме у обзир и избор извршен приликом 
извођења тематске целине која је њој претходила, да би се избегло инсистирање на истим методама 
обучавања кроз целу обуку. У припреми Приручника коришћена је разноврсна домаћа и међународна 
литература, публикације, извештаји и налази истраживања као и искуства и примери из праксе самих 
инструктора/ки. Један део текстова тематских целина преузет је и прилагођен, са јасно обележеним 
извором, док је други део креиран само за овај Приручник, који представља први приручник овакве 
врсте који је израдио тим инструктора/ки за родну равноправност Министарства одбране Републике 
Србије и Војске Србије. 

Да би се реализовала обука у којој ће сваки учесник/ца имати могућност да активно учествује, у групи 
не би требало да буде више од 20 учесника/ца а оптималан број чланова/ица групе је 15. Пожељно је 
да обуку на основу садржаја из Приручника изводе сертификовани инструктори/ке за  родну равно-
правност Министарства одбране и Војске Србије, али могу га користити сви они који се нађу у улози 
извођача наставе на тему родне равноправности у систему одбране.

Инструктори/ке могу изводити обуку у пару са другим инструктором/ком. Препоручује се да се инструк-
торски тим изабере и комбинује (војно лице/цивилно лице, жена/мушкарац) у зависности  од циљне 
групе. За извођење целокупне обуке на основу материјала из Приручника потребно је обезбедити један 
радни дан. Свака једнодневна обука треба да буде детаљно испланирана: дефинисати циљеве у складу 
са потребама групе за коју се обука организује, одредити теме које ће се предавати, метода, вежбе које 
ће бити изведене и дефинисати тачно време за сваки од наведених елемената обуке. За планирање 
обуке користи се формат – Дизајн обуке, који је приложен у анексу Приручника. 

На крају сваке обуке треба урадити анонимну евалуацију обуке. Приликом поделе евалуационих ли-
стића учесницима/цама обуке, треба нагласити да је евалуација анонимна и објаснити да ће одговори 
из еваулације допринети идентификацији добрих и слабих тачака обуке и послужити за прикупљање 
предлога за будуће обуке. Евалуација треба да омогући учесницима/цама да оцене обуку и да обезбеди 
повратну информацију инструкторима/кама за будуће обуке, на основу чије анализе могу утврдити да ли 
нешто треба исправити или побољшати.  Предлог Евалуационог листа налази се у анексу Приручника.
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ЦИЉЕВИ

Приликом извођења ове тематске целине на обуци, потребно је да створите почетну динамику групе и постигне-
те да сви/е присутни/е имају јасну представу о циљу обуке и њеној сврси, да је организована у складу са планом 
Министарства одбране Републике Србије да реализује активности у вези са увођењем родне перспективе у по-
литику одбране. Учесници/це треба да разумеју да ће обука бити интерактивна, да ће бити у прилици да говоре о 
својим искуствима, да ће сами утврдити правила рада и отворено и активно прићи процесу едукације.   

ОПИС

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

1. КОРАК:
Пожелите добродошлицу учесницама и учесницима, представите се и објасните како сте се нашли у улози 
инструктора/ке (да сте прошли обуку, да се бавите темама у вези са родном равноправношћу или људским 
правима сл.). Можете изнети и друге податке о себи (где радите, претходно искуство и сл.) имајући у виду 
да на овом месту треба да нагласите оне податке о себи који доприносе вашем кредибилитету за рад на 
овом програму. Зато, реците нешто о свом анагажовању и активностима у вези са подршком остваривању 
родне равноправности и како сте постали инструктор/ка за родну равноправност у МО и ВС. Дајте реч својој 
колегиници/ги да се и она/он представи. Захвалите се онима који су вас подржали у организовању обуке (и 
помените подршку донатора, ако га има).

2. КОРАК:
Након свог представљања позовите учеснике/це да се представе тако што ћете их питати како се зову, из 
које су јединице или организационе целине, да ли имају искуство са овом врстом едукације и шта је њихова 
мотивација за бављење темом обуке. 

УВОДНА 
ТЕМАТСКА 
ЦЕЛИНА1

I

1  Преузето и прилагођено из: Јањић, Б.,Малетин,Б., и Петровић, B., (2014). Приручник за тренере и 
тренерице организација цивилног друштва о дискриминацији.Београд
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3. КОРАК:
Прочитајте учесницима/цама циљеве обуке (пре почетка обуке их испишите на флипчарту), а затим детаљно 
изложите програм рада, објашњавајући на шта се конкретно односе поједине тематске целине. Питајте учес-
нике/ца за сугестије и коментаре циљева програма и посебно се осврните на предвиђену сатницу и будите 
спремни да је коригујете у складу са потребама учесника/ца.

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ

Приликом представљања изнесите оне чињенице о себи које су у вези са  темом обуке и које могу да Вам 
обезбеде кредибилитет пред учесницима/цама. Ако имате искуства у извођењу обука, обавезно то на-
гласите, а ако немате позовите се на чињеницу да сте завршили обуку. Имајте на уму да се учесници/це 
опредељују «за обуку»  и «за вас» у првим тренуцима трајања обуке: будите самоуверени, покажите да 
знате о чему говорите и с поштовањем се обраћајте својим учесницима/цама. Ако имате трему, замо-
лите колегу/колегиницу да се први/а обрати учесницима/цама на обуци, а ако то није могуће, пробајте да 
контролишете трему тако што ћете унапред смислити своју уводну реченицу и само је изговорити пред 
учесницима/цама. Сетите се да учесници/це имају већу трему него Ви!

4. КОРАК:
Објасните учесницима/цама да је предуслов добре обуке да се заједнички договоре о  раду, којим се успо-
ставља минимум правила рада којих ће се инструктор/ка и учесници/це држати током трајања обуке. Нагла-
сите да ова правила доприносе ефикасности рада и креирању добре/пријатне атмосфере за рад свих учесни-
ка/ца. Правила окачите на зид тако да буду видљива свима.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ УЧЕСНИКА/ЦА:

Почевши од леве или десне стране полукруга, инструктор/ка ће замолити прву особу да се представи, 
наставља са следећом и тако редом док се сви не представе. После представљања сваког учесника/це, 
инструктор/ка захваљује особи ословљавајући је именом. Уобичајени број полазника/ца обука требало би 
да буде 20 особа, тако да свако/а треба да каже нешто о себи максимално 1 минут, како би се поштовало 
очекивано време извођења тематске целине.

Имена учесника/ца треба да буду истакнута на столу испред сваког учесника/це.  Инструктори/ке, та-
кође, треба да напишу своје име и носе беџ са својим именом. Ово олакшава комуникацију, јер омогућава да 
свако свакога ословљава именом и подстиче међусобно уважавање и непосредно обраћање.

Након представљања циљева и програма обуке можете дати и неке додатне информације, као на пример, 
где се налази тоалет, где ће бити кафе пауза, када ће се исплаћивати путни трошкови, уколико је то 
предвиђено, и сл.
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УВОДНА ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА

ДОГОВОР О РАДУ:

ПРЕГЛЕД ИЗОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Инструктор/ка замоли учеснике/це да заједнички, као група формулишу начине и правила рада које би 
требало поштовати у току обуке да би се сви добро осећали и успешно радили. Инструктпор/ка записује 
предложене начине/правила на флипчарту са унапред исписаним насловом «Договор о раду». Требало би 
обратити пажњу да договор о начинима рада обухвати правила која се односе на комуникацију у групи, 
међусобно уважавање, учешће у раду. Препоручује се да инструктор/ка не одређује правила, него да их су-
герише и да поштује сугестије учесника/ца. Такође, препоручује се да због укупног процеса рада, инструк-
тор/ка упозори учеснике/це да искључе/утишају мобилне телефоне. Могући одговори учесника/ца: слуша-
мо једни друге, сви учествују, активни смо, уважавамо различито мишљење, нема погрешних одговора.

ТРАЈАЊЕ: 20 мин.

Време Назив Циљ Техника

5 мин Представљање и 
добродошлица 

Да се представе 
инструктори/ке и 
поздраве учеснике/це

Обраћање 
инструктора/ки  

10 мин Представљање 
учесника/ца 

Да се представе 
учесници/це и 
успостави добра 
атмосфера за рад 

Индивидуално 
представљање 
учесника/ца

5 мин Циљеви и програм 
обуке 

Да се учесници/це 
упознају са циљевима 
и током обуке 

Обраћање 
инструктора/ки

Договор о раду Да се успостави 
минимум правила о 
начину рада на обуци 

Дијалог између 
инструктора/ки и 
групе  
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ЦИЉЕВИ

род, родна равноправност, родне улоге и родни идентитети

Ово је прва и врло важна тематска целина на обуци која за циљ има да учесници/це стекну заједничко разуме-
вање основних појмова у вези са родном равноправношћу: пол, род, родна равноправност, родне улоге и род-
ни идентитети. Потребно је објаснити шта значи родна равноправност и нагласити да се она не односи само на 
жене, што је распрострањено разумевање, него и на мушкарце. Учесници/це треба да стекну увид у то како су 
наше родне улоге конструисане, како то утиче на свакодневни живот, и зашто се у креирању јавних политика 
морају узимати у обзир ове разлике, како се не би продубљивала разлика у положајима жена и мушкараца.

ОПИС

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА:  
ПОЛ, РОД И  
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ  

II

1. КОРАК:
Oдаберите једну од вежби коју ћете извести као увод у тематску целину. 

Вежба бр. 1. КОГ САМ ЈА ПОЛА?

Испред групе учесника/ца, поставите флипчарт са исписаним питањем (великим штампаним словима): КОГ 
САМ ЈА ПОЛА? Ово питање ће вероватно изазвати смех или неку другу врсту реакције међу учесницима/цама 
због питања. Одговор је можда очигледан, но ви постављено питање продубите додатним питањима и на 
флипчарту записујте њихове одговоре: 
- Како знате да сам жена/мушкарац?
- Шта је то што вам указује на то да сам жена/мушкарац?
Након што вас опишу карактеристичним женским/мушким (у зависности од тога да ли обуку изводи инструк-
тор или инструкторка) особинама и атрибутима, заокружите само полне карактеристике и питајте учеснике/
це зашто сте само те заокружили. Затим објасните разлику између рода и пола и интерактивно једну по једну 
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ПРИРУЧНИК за обуке из области родне равноправности у Министарству одбране Републике Србије и Војсци Србије

Након ове дискусије инструктор/ка износи унапред припремљену презентацију о полу, роду, као и родним 
улогама. Интерактивно (уз дискусију и питања учесника/ца) објасните основне појмове. Поставите питање 
полазницима: 

Да ли су разлике између мушкараца и жена биолошки одређене или су усвојене и прихваћене? Навести 
пример: Жене нису биолошки предодређене да кувају, већ то може да буде део њихове родне улоге коју 

2. КОРАК:

2  Родови су делови Војске Србије који имају сродно основно наоружање и опрему, специфичну организацију, 
обуку и употребу и носиоци су једног дејства у оквиру борбених операција. Министарство одбране, Доктрина 

ставку аргументујте имајући у виду да није реч искључиво о биолошким карактеристикaма, већ да су  неке 
наведене карактеристике друштвено одређене, тј да се односе на РОД.

Вежба бр. 2. ЗАНИМАЊА 

На почетку рећи учесницима/цама да се у српском језику користе термини род за реч „gender“ и пол за реч 
„sex“. У војној терминологији у Републици Србији термин род има другачије значење2, те га стога треба јасно 
разликовати од термина о коме говоримо у овом Приручнику. 

На начин који је могућ (табла, флипчарт, платно или др.) презентовати полазницима/цама листу различитих занимања:

Са полазницима/цама дискутовати о сваком занимању понаособ о њиховом виђењу – ставу да ли су то типич-
но мушка или женска занимања – послови, односно да ли се тим пословима могу бавити и жене и мушкарци. 
Уколико је структура полазника нехомогена (по полу) одговори ће бити разноврснији, што и јесте поента ове 
дискусије.
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ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: ПОЛ, РОД И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ  

3. КОРАК:

већина жена научи у некој друштвеној заједници. Након коментара полазника/ца закључити да овај пример 
представља вид наученог понашања који се односи на род.

Важно је објаснити разлику између мушкараца и жена и шта то они могу научити од својих друштвених 

односи на такво научено понашање.

Род се односи на друштвено установљене улоге и односе између мушкараца и жена. Родне улоге се уче, нису 
одређене биолошким карактеристикама и нису статичне категорије, већ се с временом мењају и у великој 
мери разликују у различитим културама. Свако друштво креира одређена очекивања у вези са тиме шта жене 
и мушкарци могу и шта треба да раде, говоре или како треба да се понашају. 

Блиска историја је показала да је оно што су наши родитељи – преци научили, тј. усвојили с временом је 
промењено. Мушкарци и жене се понашају различито од својих родитеља и предака. 

Оно  што је некада било неприхватљиво за мушкарце и дечаке, као што је кување и брига о деци, промењено 
је у многим културама, и данас те послове мушкарци обављају као и жене. 

У многим друштвима жене, у последњих неколико деценија, обављају различите послове и одговорне су 
за нешто што пре није било за њих типично, као што је управљање тешким машинама и опремом, вођење 
великих компанија или рад у оружаним снагама. Ове активности су вероватно биле неприхватљиве у време 
њихових родитеља. За време конфликата, у одсуству мушкараца који су регрутовани на ратишта, жене пре-
узимају мушке послове (нпр. за време Другог светског рата, у Сједињеним Америчким Државама, жене су 
преузеле послове у фабрикама које су производиле оружје) и улоге које су традиционално сматране мушким 
(нпр. у одстуству мужева или очева, жене су преузимале улогу главе породице).

Циљ ове тематске целине је објаснити како су се мењале родне улоге на примерима различитих занимања, 
која се  дефинишу као „женска“ или „мушка“, у различитим временима и у зависности од потреба одређеног 
друштва. Конфликт и постконфликтни период су управо периоди када се родне улоге врло брзо мењају. 

Ова тематска целина се завршава тако што се сваком/ој уцеснику/ци подели радни лист Провера знања о 
роду и полу са задатком да сваки/а одреди да ли се представљена тврдња односи на пол или род. Заједно са 
учесницама/цима треба да продисукутујете ове тврдње и на тај начин провежбате термине. 

За извођење обуке у оквиру ове тематске целине треба да добро владате основним појмовима да бисте 
могли да их пренесете. Немојте се служити компликованим дефиницијама ако их не разумете, служите се 

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ
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ПРИРУЧНИК за обуке из области родне равноправности у Министарству одбране Републике Србије и Војсци Србије

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

Флипчарт, папир, фломастери, материјал за учеснике/це.

ТРАЈАЊЕ: 45 мин. (у зависности од тога коју сте уводну вежбу одабрали)  

ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив Циљ Техника

10 мин Вежба „Ког сам ја 
пола?“ или 
Вежба „Занимања“

Да учесници/е 
препознају разлику 
између пола и рода

Интерактивна 
дискусија

25 мин Пол и род Да се учесници/е 
упознају са основним 
појмовима пол, род, 
родна равноправност

ППП (Power Point 
Presentation) и 
интерактивно 
презентовање 

10 мин „Полно-родни“ квиз Да учесници/е науче 
појмове

Индивидуални рад и 
дискусија

кратким објашњењима и свакодневним речником, уколико је могуће. Овде од вас зависи колико ће учеснци/е 
разумети и прихватити важност ових појмова.
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ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: ПОЛ, РОД И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ  

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ   

 РОДНА 
РАВНОПРАВНОСТ
Родна равноправност (равноправност између жена и мушкараца): односи се на једнака права, обавезе и 
могућности жена и мушкараца, девојчица и дечака.  Равноправност не значи да ће жене и мушкарци постати 
исти, већ да права жена и мушкараца, обавезе и могућности неће зависити од тога да ли су се родили као мушко 
или женско. Родна равноправност претпоставља да су интереси, потребе и приоритети и жена и мушкараца узе-
ти у обзир, препознајући разноликост различитих група жена и мушкараца. Родна равноправност није женско 
питање, већ треба да се тиче и да у потпуности укључи и мушкарце и жене. Равноправност између жена и мушка-
раца је питање људских права, предуслов и показатељ одрживог развоја у чијем се фокусу налази појединац/ка.3

Упркос бројним примерима званичног признања и помака на том пољу, родна равноправност још увек није при-
сутна у свакодневном животу. У пракси, жене и мушкарци немају иста права. Друштвене, политичке, економске 
и културне неједнакости су и даље присутне – пример за то су разлике у платама, неједнака заступљеност у 
политичком животу, неравномерна подела рада и одговорности у приватној сфери и сл. Ове неравноправно-
сти су заправо резултат друштвених односа изграђених на основу бројних стереотипа присутних у породици, 
образовању, култури, медијима, пословном свету, друштвеним организацијама, државној администрацији. Ове 
неравноправности је могуће мењати кроз усвајање нових приступа и структуралних промена у свим областима 
јавног живота, као и подржавањем промена од стране појединаца и појединки, како у приватној сфери тако и у 
сопственом радном окружењу. 

Родна равноправност је важан елемент процеса реформе сектора безбедности. Интеграција родних питања 
у процесе реформе сектора безбедности, поред тога што је  заснована на међународном праву, мандатима 
међународних и регионалних политика и инструмената, унапређује ефикасност пружања услуга, надзор и 
одговорност. За сектор безбедности родна равноправност је важна јер треба да допринесе изградњи родно 
одговорних институција у овом сектору, које треба да eфикасно одговоре на безбедносне потребе мушка-
раца, жена, дечака, и девојчица. Родно одоговорни систем безбедности се изграђује кроз повећање репре-
зентативности жена у институцијама безбедности и кроз повећање њихових капацитета да  правовремено и 
адекватно одговоре на родно засновано насиље.4 

Зашто је родна равноправност наша тема 
и зашто је битна за сектор безбедности? 

3  The Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). 
(2001). Gender Mainstreaming:Strategy for Promoting Gender Equality. Преведено са сајта UN Women:http://
www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

4  Valasek, K. (2008). Security Sector Reform and Gender. Gender and SSR Toolkit, Tool 1. DCAF.
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За разлику од пола, род (енг. gender) је друштвено обликовање биолошког пола жена и мушкараца. Показује на који 
начин једно друштво види улогу жене и мушкарца и односи се на читав спектар идеја и очекивања које се тичу тих улога. 
Ова очекивања односе се на то како жене и мушкарци треба да изгледају, како да се понашају у одређеним ситуацијама, 
тј. одређују  типично женске и типично мушке карактеристике и способности. Ове идеје и очекивања су научени, односно 
стечени у породици, школи, под утицајем медија, верских идеолoгија, у културуним и другим институцијама.

Род је динамична категорија која се мења у различитим временским периодима и разликује се у различитим кул-
турама, и различитим друштвеним групама, чак и у оквирима једне исте културе и унутар само једне религије, краја 
или града. Мушкарци и жене у Београду, живе другачије него мушкарци и жене у градовима Африке или Азије, 
различите старосне генерације жена и мушкараца понашају се на различите начине (различито се облаче, имају 
различите ставове о томе шта приличи женама, а шта мушкарцима и сл.)

Када говоримо о полу, говоримо о њиховим биолошким (телесним карактеристикама).  Људи се углавном рађају 
као особе женског или мушког пола (енг. sеx). Мушка и женска тела се разликују и имају различите улоге у процесу 
репродукције. Ова биолошка разлика између жена и мушкараца постоји у свим временима и на свим географским 
дужинама, без обзира на услове живота, социјални статус, етничко или расно порекло. 

Дуго времена се веровало да ова биолошка разлика (пре свега различита улога мушкараца и жена у процесу ре-
продукције, али и друге телесне разлике), пресудно одређује даље улоге мушкараца и жена у животу. Тако је нпр. 
подела послова на мушке и женске  или  разлика у статусу жена и мушкараца у заједници, сматрана  природном, тј. 
одговара природним улогама мушкараца и жена (жена рађа децу, те је природно да се она  о њима стара, мушка-
рац је физички јачи, те је природно да буде глава породице, да више зарађује и доноси кључне одлуке у заједници).

Родне улоге су скуп очекивања заједнице везаних за понашање појединаца/ки у односу на њихову полну припад-
ност. Реч је о подразумевајућим, неупитним правилима која усвајамо кроз васпитање у породици, на свим степени-
ма образовања, кроз медије, културне садржаје, унутар научних истраживања. Према тим правилима појединке/ци 

за мушкарце, а која за жене. Методи упућивања у родне улоге се најчешће оправдавају обичајима и традицијом. 
Тиме се врло ефикасно одржавају постојећи родни односи.5

Дакле, људи се рађају као припадници/це мушког или женског пола, али се уче да буду дечаци и девојчице, жене и 
мушкарци. Родна правила усвајају се од родитеља, вршњака, у школи, из медија, обичаја, религије, тржишта, уметности 
и других друштвених и културних утицаја. Ово научено понашање сачињава родни идентитет и одређује родне улоге. 

Иако је уобичајено да се говори искључиво о женском и мушком полу у женском и мушком роду, у стварност 
се родни идентитети не могу тако лако објаснити и приказати. Један број људи рађа се без јасно одређених 

Зашто говоримо о родној,  
а не полној равноправности? 

5  Јарић, В., и Радовић, Н. (2011).  Речник родне равноправности. Београд. Управа за родну равноправност
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полних карактеристика (интерсекс особе), а читаве групе људи различито дефинишу своје родне идентитете 
(трансродне особе).

Зато се данас често говори о трећем роду или се користи заједнички термин трансродне особе, чиме се про-
мовише постојање различитих начина исказивања родних идентитета који су другачији од традиционалних. 

Зашто је важно да разумемо 
шта су родне улоге? 

У чему је разлика између родне 
равноправност и женских права?

Различите родне улоге су у фокусу нашег интересовања зато што у пракси изазивају неравноправност између 
жена и мушкараца.  To укључује: 

одлука)

Сви људи имају одређена права од самог рођења зато што су људска бића. Ова права позната су као људ-
ска права. Људска права постоје како би се заштитиле основне људске слободе и неповредиво људско 
достојанство. Међутим, када говоримо о овим правима, морамо имати на уму да се људи разликују. Људи 
су деца, млади и одрасли, жене и мушкарци, запослени и незапослени, из града и из села, образовани и 
необразовани, сиромашни и богати, корисници инвалидских колица, различите етничке и верске припад-
ности и сл. Могли бисмо набројати још много разлика и свака од њих утиче на то у којој мери можемо да 
користимо своја права. Тако, у пракси универзални концепт људских права, често не обухвата, специфич-
не потребе и права жена и девојака. Отуд потреба за дефинисањем женских права. 

Приликом дефинисања концепта женских људских права полази се од чињенице да жене имају другачије друштве-
не улоге. тј. воде другачије животе од мушкараца и да управо та разлика ствара неравнотежу у поштовању људских 
права. Дакле, реч је о специфичном кршењу или непримењивању  права жена зато што су жене. Њихов положај како 
у друштву тако и породици, у највећој мери одређен је друштвено очекиваним родним улогама и стереотипима. Сте-
реотипи који се односе на пол, често, занемарују специфичне интересе и потребе жена. Стога женска права нису нека 
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потпуно нова генерација права (често се чује као аргумент „Ја нисам за женска, јер сам за опште људска права“) већ 
се односе на читав низ мера и активности које држава треба да предузме да би женама осигурало једнако уживање 
и поштовање људских права.

У пракси се често питања родне равноправности изједначавају са женским људским правима, тј.  када се говори о 
родној перспективи посматра се искључиво позиција жена и девојака у одређеној области или заједници. То је раз-
умљиво имајући на уму чињеницу да свуда на планети  позиције жена и девојака још увек нису изједначене са по-
зицијама мушкараца и младића, да постоје специфични проблеми везани искључиво за жене (нпр. репродуктивна 
права, насиље над женама и сл.) и да је историјски прича о родној равноправности заиста била усмерена на указивање 
и мењање неравноправног положаја жена и девојака у заједници. 

Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације према женама (CEDAW) Уједињених нација из 1979. године, 
представља најобухватнији и правно обавезујући међународни документ који се односи на женска људска права.6 У 
преамбули Конвенције истиче се забринутост што „и даље постоји раширена дискриминација жена“ те зато и потреба 
за усвајањем посебног међународног уговора за уклањање дискриминације жена и остваривање равноправности из-
међу мушкараца и жена. Одредбама Конвенције  утврђена је равноправност мушкарца и жене у области економских, 
културних, друштвених, грађанских, политичких права, а такође и у приватној сфери. Конвенција одређује мере за 
праћење имплементације Одредби у поменутим областима.7

Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност, која је једногласно усвојена 31. 
октобра 2000. године  једна је од најважнијих резолуција УН у области мира и безбедносне политике. Усвајајући Ре-
золуцију 1325, Савет безбедности потврдио је да  конфликти који погађају цивилно становништво, нарочито тешке 
последице остављају на жене и децу, наглашавајући истовремено да жене имају важну улогу у мировним процесима 
и постконфликтном опоравку. Резолуција је правно обавезујућа за све земље чланице УН, без потребе за додатном 
ратификацијом. Савет безбедности УН је ради спровођења Резолуције 1325, позвао земље чланице, цивилно друштво 
и све релевантне актере да развију акционе планове за уградњу родне перспективе у мировне операције и програме 
опоравка и реконструкције. 

Када говоримо о родној равноправности заправо узимамо у обзир и жене и мушкарце и њихове међусобне односе, 
јер разумемо да се односи моћи и неравноправности могу променити само ако се мењају родне улоге и стереотипи и 
једних и других (родни стереотипи често ограничавају мушкарце/младиће, као и жене/девојке).

Важно је, на крају, истаћи да оба концепта (родна равноправност и женска људска права) доприносе већем поштовању 
људских права и успостављању равноправнијих односа у заједници, а успостављање родне равноправности у сектору 
безбедности доприноси повећању ефикасности у овој области. 

6  Према Конвенцији о елиминацији свих облика дискриминације над женама основни задатак државе је да, 
националним уставима, законима и подзаконским актима призна и у свим случајевима заштити женска људска 
права. Државе су, такође, дужне да укину казнене одредбе и обичаје, и напусте сваку врсту праксе којима се 
успоставља и одржава дискриминација над женама. Ову Конвенцију усвојиле су УН 1979.г. и она представља један од 
кључних механизама за поштовање људских права. 

7  Република Србија, као сукцесор предходних држава, чланица је Конвенције од 12. марта 2001. године, а у складу 
са чланом 18. Конвенције има обавезу да Комитету периодично доставља извештаје о њеној примени: http://www.
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РАДНИ ЛИСТ за тематску целину: 
Пол, род и родна равноправност  

ПРОВЕРА ЗНАЊА О РОДУ И ПОЛУ8

Које од наведених карактеристика 
се односе на ПОЛ а које на РОД

ЦИЉ ВЕЖБЕ

Утврдити ниво знања учесника/ца о дефиницијама рода и пола.

Молимо Вас да означите сваку од карактеристика уписивањем �  у одговарајуће поље у зависности од 
тога да ли је та карактеристика одлика пола или одлика рода.

ПОЛ РОД КАРАКТЕРИСТИКА

Мушкарци су агресивнији од жена.

Жене могу да рађају, мушкарци не могу.

Жене више брину о свом изгледу.

Мушкарци имају тестисе, жене немају.

Мушкарци су природно заинтересованији за 
математику и физику.

Жене имају јајнике, мушкарци немају.

Жена је брижнији и бољи родитељ.

Мушкарац је глава породице.

Мушкарци имају већу мишићну масу од жена.

Дечаке привлачи плава боја а девојчице розе 
боја.

Жене имају XX хромозоме, а мушкарци XY.

8  Преузето из евалуационог упитника DCAF–а коришћеног на радионици „Заговарање родне равноправности за 
инструкторе/ке за родну равноправност“, која је одржана 20. и 21. маја 2014. у Београду у организацији SEESAC-а.
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МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИКЕ/ЦЕ9 

РЕЧНИК ПОЈМОВА10

АФИРМАТИВНА АКЦИЈА или афирмативне мере могу се увести ради постизања пуне равноправности 
лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама. Као сино-
ними се користе и изрази: позитивна дискриминација, бенигна дискриминација, повратна (реверсна) дис-
криминација, преференцијални третман, систем квота, а у многим земљама таква акција је још позната 
као фаворизујућа политика, резервације, компезаторна или дистрибутивна правда итд. Афирмативне 
мере фактички значе одступање од основног начела формалне једнакости, али се не сматрају дискрими-
нацијом и имају посебно законско утемељење. Устав Републике Србије у члану 21. забрањује сваки облик 
дискриминације и истовремено уводи могућност посебних мера „ради постизања пуне равноправности 
лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима“. Европски суд правде 
је позитивне мере образложио као мере које доприносе смањењу дискриминације у друштву.

ДИСКРИМИНАЦИЈА је довођење једне друштвене групе или појединаца/појединке у положај мање вред-
них особа, оних којима се укидају или умањују права или којима се оспоравају вредности. Ако је дискримини-
шући основ пол особе, онда је реч о полној/родној дискриминацији. Родна дискриминација се пре свега односи 
на највећу маргинализовану друштвену групу – жене. Иако постоје организоване друштвене мере да се 
ова врста дискриминације укине, нема друштвене заједнице која би могла за себе рећи да је превазишла 
стање родне дискриминације. Један вид дискриминације се најчешће комбинује са другим видовима. Што 
појединка/ појединац у себи акумулира већи број припадности маргиналним групама (жена, Ромкиња...), то 
се њене/његове шансе да буде дискриминисана/дискриминисан у друштву мултиплицирају. То значи да су 
друштвена моћ, углед, шансе за достојан живот, за обављање посла који гарантује пристојну егзистен-
цију и реализовање личних потенцијала све мање.

ЖЕНСКА ЉУДСКА ПРАВА су интегрални и неотуђив део универзалних људских права којима се при-
дружују репродуктивна права жена. Ипак, историја цивилизације је најбоља илустрација за неједнакост 
жена и мушкараца у уживању људских права. С обзиром да су традиција, обичаји и хегемони културни об-
расци пуни дискриминишућих садржаја по жене, сви међународни документи који гарантују људска права 
жена истичу да се та права не могу кршити и повређивати по основу културних или религијских норми. 
Женска људска права гарантују бројни међународни документи: Општа декларација УН о људским правима 
(UDHR, 1948), Међународни пакт УН о економским, социјалним и културним правима (ICESCR, 1966), Међуна-
родни пакт о грађанским и политичким правима (ICCPR, 1966), Конвенција УН о елиминисању свих облика 
дискриминације жена (CEDAW, 1979), Декларација УН о уклањању насиља над женама (1993), Пекиншка де-
кларација и Платформа за акцију (1995), Универзална декларација о демократији (1997), Резолуција Савета 
безбедности УН 1325 (2000), Миленијумска декларација УН (2000).

9  Препорука је да се материјал за учеснике/це даје по завршетку извођења тематске целине/обуке. 
10  Јарић, В., и Радовић, Н. (2011).  Речник родне равноправности. Београд. Управа за родну равноправност
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ПОЛ и РОД (енгл. sex and gender). Пол је биолошка категорија. Њиме су људска бића означена као „жен-
ско“, „мушко“ или “нешто између женског и мушког”. Пол се дефинише, пре свега према видљивим генита-
лијама људског бића и према репродуктивним функцијама, мада је ова друга одредница последњих година 
проблематизована, односно подлеже различитим интерпретацијама и условљена је културним миљеом 
унутар кога се дефинише. За разлику од пола, род је социјални конструкт „мушкости“ и „женскости“. 
Разликовање пола и рода је битно јер за разлику од нашег биолошког статуса – пола, који нам је рођењем 
мање-више дат, род је конструкт конкретног друштва у конкретном времену, дакле задат и стога ите-
како подложан промени. Прихватањем разлике између пола и рода отвара се, на теоријској равни, могућ-
ност промена родних улога, родног режима и родног поретка.

РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ. Различити облици насиља или претње насиљем које битно обележава 
појам рода спадају у родно засновано насиље. Ако се насиље у 95% догађа женама, а мушкарце погађа тек 
спорадично, сигурно је реч о насиљу које је засновано на компоненти рода. Углавном се под родно заснова-
ним насиљем подразумевају облици насиља који погађају готово искључиво жене (силовање, генитално 
сакаћење, проституција, трговина женама, принудни брак, принудна трудноћа, принудни абортус, при-
нудна стерилизација, мушко насиље над женама), али и различите насилне праксе које се скривају и прав-
дају обичајима и традицијом, а према женама су дискриминишуће (принудно ношење чадора, зара и фереџе, 
ускраћивање образовања, здравствене заштите, професионалног рада, онемогућавање деловања у јав-
ности).

РОДНИ ИДЕНТИТЕТ је део личног идентитета који се односи на социјалну и личну перцепцију појединца 
о припадању односно неприпадању властитом биолошком полу. Данас можемо говорити о лепези род-
них идентитета која се најчешће именује формулом LGBTTIQ - кровни назив за лезбејке, геј, бисексуалне, 
трансродне, интерсексуалне и queer (квир) особе. На индивидуалном плану родни идентитет је независан 
од тога који пол је на рођењу уписан појединки/појединцу, иако се већи део популације идентификује са 
биолошким полом. Хетеросексуалне особе су већински део популације, али LGBTTIQ особе не траже нека 
посебна права за себе већ само иста права која имају и хетеросексуалне особе. Социјализација је бит-
на за изградњу родног идентитета бар у истој мери у којој на његово формирање утичу личне жеље, 
стремљења и склоности личости. На друштвеном плану на родне идентитете утичу економске, поли-
тичке, културне, субкултурне, расне, полне прилике.

РОДНО ОСЕТЉИВА СТАТИСТИКА. Статистички подаци који се воде с обзиром на пол називају се родно 
осетљивом статистиком. Без полне структурираности података не види се шта раде мушкарци, шта 
жене, колико жена, а колико мушкараца врши кривична дела, колико девојчица су одлични ђаци, а колико 
дечака, колико жена врши политичке функције, која занимања су феминизирана, а која запоседају претеж-
но мушкарци, ко су насилници, а ко жртве насиља у породици итд.

РОДНА ПЕРСПЕКТИВА (Gender Perspective) подразумева свест о родним разликама и укључивање тих 
разлика приликом формулисања мера, конкретне политике и активности. Иако родна перспектива 
подразумева укључивање специфичности везаних за мушкарце и за жене, обично се мисли само на укљу-
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чивање женског погледа на политику, мере које се предузимају и акције. Тако је родна перспектива 
постала у језичкој пракси синоним за женски поглед на ствари. То је последица третирања мушког 
као универзалног кроз векове и опирања стављању у исту раван мушког и женског погледа на ствари. 
Свесно опредељивање за уважавање родне перспективе и сагледавање свих појава и у њиховим родним 
димензијама искључује могућност универзалног наводно неутралног погледа на ствари. 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ (Gender Equality) је једна од темељних вредности модерних демократских 
друштава. Базира се на идеји о једнакости људских бића као припадница/припадника људске заједнице. 
Концепт родне равноправности полази од тога да сва људска бића имају право да развијају своје способ-
ности, усавршавају и реализују личне капацитете и да нико нема право да их у томе онемогућава гурајући 
их у унапред задане родне улоге. Ако мушкарци и жене развијају своје могућности без патријархалних 
ограничења, човечанство ће дуплирати своје капацитете. Са становишта целине друштвене заједнице 
потпуно је нерационално онемогућавати развитак више од половине те заједнице, јер жене чине више 
од пола човечанства.

РОДНИ СТЕРЕОТИПИ су широко распрострањена, некритички прихваћена, самоподразумевајућа 
мишљења о улогама и позицији коју жене и мушкарци треба да имају у друштву. Стереотипи пред-
стављају део идентитета сваког од нас. Неке од стереотипа делимо и са другим члановима заједнице 
или социјалне групе којој припадамо. Стереотипи су на известан начин помоћне алатке мишљења, јер 
омогућавају појединцу/појединки да превазиђе несклад између количине информација које се обрушавају на 
њега/њу и личних капацитета за обраду тих информација. У том погледу стереотипи омогућују еконо-
мичније организовање сазнавања. Али, стереотипи и јасно раздвајају пожељно од непожељног понашања 
и тиме вредносно усмеравају понашање појединца/појединке.

РОДНЕ УЛОГЕ су скуп очекивања заједнице везаних за понашање појединаца/појединки у односу на њихову 
полну припадност. Реч је о подразумевајућим, неупитним правилима која усвајамо кроз васпитање у по-
родици, на свим степенима образовања, кроз медије, културне садржаје, унутар научних истраживања. 
Према тим правилима појединке/ појединци се упућују на то које професије су „примерене”за мушкарце, а 
које за жене, која понашања су дозвољена и пожељна за мушкарце, а која за жене. Методи упућивања у 
родне улоге су покривени обичајима, традицијом, бонтоном. Тиме се врло ефикасно одржавају постојећи 
родни односи. Они нас упућују где је коме место.

УКЉУЧИВАЊЕ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ (Gender Mainstreaming) настаје применом ставова о родној рав-
ноправности у планирању, формулисању и спровођењу свих мера, прописа и закона. То је системско ува-
жавање принципа родне равноправности. Реч је о целовитом концепту који истовремено у жижи држи 
и садржаје и стратегију, мере и анализирање резултата тих мера са аспекта родне равноправности 
како би родна једнакост постала део свакодневице свих грађанки и грађана. Родно освешћена политика у 
последњих десет година постаје mainstream на међународном нивоу. Тај процес поред решавања проблема 
везаних за дискриминацију најбројније маргиналне друштвене групе – жена, има позитиван утицај и на 
елиминацију дискриминације других маргинализованих група у друштву. Тиме се битно смањују социјалне 
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тензије и производи поштовање разлика и другости на свим нивоима организације друштва. Родно ос-
вешћена политика је у првом кораку нормативно формулисање политике која гарантује једнакост, једна-
ка права и право на различитост свим женама и мушкарцима у друштву. У другом кораку, та политика 
захтева анализу спровођења законом и прописима утврђених мера и даље стварање услова да опредељени 
ставови постану део праксе.

СЕКСИЗАМ је облик друштвене дискриминације жена. Заснива се на предрасудама и увреженим сте-
реотипима. Утемељен је у традицији. Може се односити на појединке или на жене као групу. Прожима 
женску свакодневицу. Сексистички ставови се преносе кроз образовни процес, васпитање у породици, 
кроз медије, научна истраживања, културу и религију. Ставови су сексистички уколико се женама су-
герише да су мање вредне, да им припадају подређене улоге у друштву, да је њихова подређеност сама 
по себи разумљива, природна. Ако се не детектују и прећуткују постају део легитимног понашања. С 
обзиром да су присутни у свим религијама, наукама, филозофији, образлажу се традицијом, обичајима, 
навикама.

ФЕМИНИЗМИ. Данас би се тешко једнозначно могао дефинисати феминизам. Једноставније и ближе ис-
тини је говорити о феминизмима. Појам покрива широк распон од теоријских приступа, преко политичких 
активности и друштвених покрета до личних опредељења великог броја жена које одлучују да изађу из 
патријархата, ауторитарности и да узму део друштвене моћи који им као равноправним људским бићи-
ма припада. Реч „феминизам“ се први пут дефининише у Роберовом речнику 1837. године у Француској као 
учење које се залаже за ширење права и улоге жене у друштву. Већ у овом одређењу значења речи “феми-
низам“ садржана су сва три елемента: учење (теорија), ширење права жена (акција) и лично опредељење 
(део личног идентитета). Реч “феминизам“ је заправо први употребио социјалиста-утописта Шарл Фурје 
1830. године. Фурјеова опаска да еманципација жена изражава меру еманципованости друштва у целини 
важи и данас. У Енглеској, другој колевци феминизма, “феминизам“ се помиње 1890. године као синоним 
за заштиту женских права и директно се везује уз покрет сифражеткиња и спис Мери Волстонкрафт 
„Одбрана права жена”.
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ЦИЉЕВИ

да их препознају

имају негативне последице и на мушкарце и на жене

У овој сесији важно је да учесници/це сазнају шта су стереотипи и предрасуде како би могли да их препознају 
у свом свакодневном животу и раду. Ова тема посебно је значајна зато што су родни стереотипи о женама 
најчешће у супротности са карактеристикама које се сматрају неопходним за успешност у војној професији. 
Ипак, важно је да се учесницима/цама подједнако представе примери родних стереотипа који се односе на 
оба пола. Учесници/це на крају обуке у оквиру ове тематске целине, треба да разумеју да су родни стереотипи 
и предрасуде основа за дискриминацију. Практично, у области сектора безбедности, они ће научити на који 
начин родни стереотипи могу проузроковати негативне ефекте у процесу: селекције, класификације, оцењи-
вања, награђивања, промовисања и каријерног вођења у војној професији.

ОПИС

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: 
РОДНИ СТЕРЕОТИПИ И 
ПРЕДРАСУДЕ 

III

1. КОРАК:
Одаберите једну од понуђених вежби за увод у обуку по овој теми:

Вежба бр. 1. Aсоцијације на појмове ратник и чувар у затвору.

Позовите учеснике/це да гласно изнесу своје асоцијације на реч ратник. Питајте их: „Шта је прво на шта 
помислите када неко изговори реч ратник? Каква особа се налази пред вама? Које су њене карактеристике, 
како та особа изгледа?“ Када учесници изнесу довољан број описа, за које се може очекивати да ће бити у 
складу са стереотипном сликом снажног, неустрашивог, наоружаног мушкарца, покажите им слајд на којем 
треба да је приказана  слика жене  ратнице и објасните шта је на слици. 
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Можете користити пример жене ратнице - Милунке Савић, која је почетком Балканских ратова, прерушена 
у мушкарца и као добровољац Милун Савић, постала војник у Дринској дивизији. Учествовала је у борбама, 
поред осталих код Скадра и у Брегалничкој бици 1913. године. У болници, на лечењу од задобијених рана, 
откривено је да је у питању жена (Милунка), а не мушкарац (Милун). Рањавана је више пута. Почетком Првог 
светског рата поново се добровољно пријављује, и то као чланица «гвозденог пука». За показану храброст 
добила је чин наредника. Писмено је похваљивана од стране савезничке команде на Солунском фронту. 
Најпознатија и најхрабрија жена ратница, добила је многа српска и савезничка одликовања. Храбро и стоич-
ки је са својом генерацијом подносила ратне недаће. Учесницима/цама показати фотографију Милунке Савић 
која се може преузети са интернета уз навођење извора фотографије и датума преузимања.

Позовите учеснике/це да гласно изнесу своје асоцијације на позицију чувар у затвору. Питајте их: „Шта је 
прво на шта помислите када неко изговори та особа је чувар у затвору?“ Када учесници/це изнесу довољан 
број описа, показати слајд на којем треба да је приказана жена чувар у затвору и објаснити шта је на слици. 

Можете користити пример Меган, бивше резервисткиње америчке војске која је у периоду 2003-2004 година 
била ангажована као чуварка у затвору Абу Грејб, недалеко од Багдада. Постала је позната по тортури и 
злостављањима која су почињена у том затвору над затвореницима. Учесницима/ма показати фотографију са 
интернета: http://en.wikipedia.org/wiki/Megan_Ambuhl, навести датум када је преузета са интернета.                           

Као трећи пример за вежбање можете иницирати дискусију о распрострањеним стереотипима и предрасуда-
ма које се односе на то како оружани сукоби утичу на живот и улогу мушкараца и жена. Тражите мишљења 
учесника/ца обуке о различитим утицајима оружаних сукоба на мушкарце, жене, девојчице и дечаке, и какве 
промене наступају у животима мушкараца и жена у постконфликтном периоду (вежба која је препоручена и за 
сесију Род и реформа сектора безбедности, а која за циљ да има да укаже како оружани сукоби различито 
утичу на живот и улогу мушкараца и жена на стр. 58).

Циљ ових вежби је да покажу учесницима/цама да нас родни стереотипи често ограничавају приликом раз-
умевања реалности; због тих широко распорострањених, некритички прихваћених ставова можемо имати 
погрешне представе и разумевања одређених појава, због њиховог селективног деловања пропустити зна-
чајан део информација, и даље вршити погрешна предвиђања, доносити непотпуне закључке и погрешно се 
понашати.

Вежба бр. 2. мушкарац/жена официр11

Напомена: Ова вежба може бити изведена и као уводна вежба.

На једном флипчарт папиру залепите самолепљиви папирић на којем је написано мушкарац официр, на 
другом флипчарт папиру залепите папирић на којем је написано жена официр. Позовите учеснике/це да 
наведу карактеристике за мушкарца официра и жену официра и како они наводе карактеристике тако ви или 
неко од учесника/ца записује на флипчарт папирима. Када наведу довољан број карактеристика, замените 

11  Инструктори су преузели ову вежбу која је изведена на Првој регионалној обуци инструктора/ки родне 
равноправности Министарстава одбране и оружаних снага Западног Балкана (G ToT) у Сарајеву, март 2014.
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места самолепљивим папирићима на начин да ознака мушкарац официр буде изнад карактеристика наведе-
них за жену, а жена официр изнад карактеристика наведених за мушкарца. Покрените дискусију: да ли би 
некоме ко би се у том тренутку придружио учесницима/цама ове карактеристике изгледале чудно с обзиром 
на то на кога се односе или се начињена промена не би приметила. Дискусија се може проширити и на пи-
тање: да ли се наведене карактеристике више односе на пол или род и шта је то од наведеног што учесници 
сматрају пресудним за успешно обављање војне професије.

Циљ ове вежбе је да сазнате на који начин учесници/це размишљају, да процените у којој мери су заступљени 
родни стереотипи и да се још једном учесници/це подсете на разлике између термина пол и род. Уколико 
се ова вежба користи као уводна, потребно је више времена посветити разграничавању карактеристика по 
категоријама пол и род.

2. КОРАК:

3. КОРАК:

Након кратке дискусије, која је уследила после вежбе, објасните шта значе појмови стереотипи и предрасуде, 
а потом и шта су родни стереотипи. 

Потребно је учесницима/цама изложити дефиницију родних стереотипа истичући: да се односе на оба пола, 
да могу бити позитивни и негативни и да могу водити ка дискриминацији. 

После дефинисања појма, објасните зашто су стереотипи тако снажни и одрживи премда се зна да могу бити 
штетни. 

Пожељно је да истакнете да родни стереотипи представљају уверења и на тај начин их повежете са појмом 
става, односно његовом когнитивном компонентом. Изложите дефиницију става упоредо са дефиницијом 
стеротипа и предрасуда како би се учесницима/цама пружила прилика да направе разлику између ових пој-
мова. Истакните могућност директног утицаја и мењања родних стереотипа (као когнитивне компоненте ста-
ва), а тиме и значај самих обука и едукација по овим питањима.  

Важно је да сви учесници/це стекну знање да стереотипи и предрасуде, утичући на понашање, могу довести 
до дискриминације појединаца/група и ускраћивања или кршења права која дискриминисане особе/групе 
имају. Посебно скрените пажњу на штетне последице које стереотипи и предрасуде могу имати у свакоднев-
ном раду учесника/ца, у процесу: селекције, класификације, процене могућег успеха, оцењивања, награђи-
вања, промовисања и каријерног вођења у војној професији. 

Обуку по овој теми можете завршити тако што ћете приказати видео клипове: „Родне улоге – мушкарци 
и жене“: http://youtu.be/YIwWS2atEmc или „Зашто имамо родне стереотипе?“: http://www.youtube.com/

изведе закључак, да су стереотпи врло распрострањени и присутни код свих нас. 
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Напомена: уколико се одлучите да прикажете први клип од два наведена линка у горњем параграфу, по-
требно је да претходно најавите учесницима/цама да је клип на енглеском и италијанском језику, али да 
то не представља препреку да се порука клипа разуме. Ако процените да је потребно, за први видео клип, 
можете дати кратак увод који би помогао бољем разумевању, док материјал са другог видео клипа мо-
жете превести и као такав искористити за вашу презентацију.

За обуку по овој теми треба да добро владате основним појмовима да бисте могли да их пренесете. Немој-
те се служити компликованим дефиницијама ако их не разумете. На крају  обуке  по овој теми, учесници/
це, треба да имају на уму да због родних стереотипа могу бити ускраћени у погледу остваривања од-
ређених права и могућности и мушкарци и жене, дечаци и девојчице као и да су родни стереотипи широко 
распрострањени и нису специфични само за војну професију. Водити рачуна да се користи недискримина-
торски говор током обуке, јер на тај начин и својим примером учимо како се треба обраћати у јавности.

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

Флипчарт, фломастери,  материјал за ученике; ППП.

ТРАЈАЊЕ: 35 мин. Трајање зависи од дужине уводне вежбе коју сте одабрали.

ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив Циљ Техника

10 мин Вежба: ратник/ца 
или мушкарац/жена 
официр

Да учесници /це 
разумеју шта  значи 
стереотип

Интерактивна 
дискусија

20 мин Родни стереотипи и 
предрасуде 

Да се учесници/
це упознају са 
основним појмовима 
и препознају их у свом 
радном окружењу

ППП,
Интерактивно 
презентовање 

5 мин Видео клип/ови Сумирање и извођење 
закључка

Посматрање
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ   

Ставови имају три компоненте: (1) когнитивну компоненету која се састоји од веровања о појединцима или групи 
људи, (2) афективну, која чини осећања према појединцу или групи, и (3) бихевијоралну компоненту, коју чини сет 
понашања или акција усмерених ка појединцу  или групи а заснованих на претходне две компоненте.12

Стереотипи су засновани на когнитивним и информацијским факторима. То могу бити непроверене претпо-
ставке, генерализације, поједностављивања, позитивне и негативне перцепције, некритички прихваћене 
дезинформације. Стереотип је уврежено и генерализовано мишљење према некој особи или групи људи. 
Предност стереотипа може бити у томе што ћемо га препознати и брзо реаговати, јер смо некада у животу 
били у сличној ситуацији. Лоша страна је у томе што нас доводи у ситуацију да не правимо разлике међу 
појединцима и поједностављујемо друштвену реалност. Користећи и преносећи стереотипе, ми упућујемо 
на размишљање да читава група људи има исте карактеристике и способности и на тај начин доводимо до 
друштвене категоризације што нас води до предрасуда и подела у групе – оних које припадају и оних које не 
припадају. Стереотипи су углавном негативни, али постоје и позитивни стереотипи. Предрасуде су повезане 
са ставовима и емоцијама али садрже и афективну компоненту, односно емотивну заснованост која води до 
акције против појединца или групе особа.13

Предрасуде се углавном одређују као ставови и то се доказује двема фундаменталним чињеницама у основи 
њиховог одређења - прво, предрасуде се базирају на социјалним категоризацијама (подели у групе и социјалној 
перцепцији), односно предрасуде садрже, иако не у једнакој мери развијене, све три компоненте става - когни-
тивну (коју чине најчешће погрешна или упрошћена уверења о неким групама; већина аутора стереотипе види 
као део ове компоненте предрасуда), конативну (која се најчешће огледа у дискриминацији ка припадницима 
туђих група и/или дистанцирању од њих (ова мера се најчешће везује за појам социјалне дистанце) и емоционал-
ну компоненту која је онај одлучујући фактор који негативан (или позитиван, мада се о позитивним предрасудама 
ређе говори) став одређује као предрасуду. Наиме, оно што је најкарактеристичније за предрасуде јесте управо 
снажан емоционалан однос према припадницима туђих група и баш зато су оне тешко променљиве и на њих је 
тешко утицати стратегијама које се заснивају на когнитивним елементима и информисању. 

Ако се удаљимо од најчешће истраживаних врста предрасуда, предрасуда према етничким или расним гру-
пама, видимо да, и када су у питању родне предрасуде, можемо разликовати две врсте сексизама - хостилни 
или отворени сексизам, који подразумева уверење да су жене мање способне, да својим захтевима за једна-
кошћу, у ствари, захтевају надмоћ над мушкарцима и слично, и, са друге стране, исто тако проблематичан, 

-
ским понашањем (уверење да се женама мора помагати пошто су оне слабији пол, да би прави мушкарац 
требало да жртвује и своје здравље да би обезбедио жени финансијску сигурност и сл).14

12  Преузето и прилагођено из: Јањић, Б.,Малетин,Б., и Петровић, B. (2014). Приручник за тренере и 
тренерице организација цивилног друштва о дискриминацији. Београд

13  Преузето и прилагођено из: Јањић, Б.,Малетин,Б., и Петровић, B. (2014). Приручник за тренере и 
тренерице организација цивилног друштва о дискриминацији.Београд 

14  Михић, В. (2010). Израженост и корелати родних предрасуда код становника Војводине. Примењена 
психологија. 
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Значајна је улога дечијих играчака, књига, прича и песама, помоћу којих деца „вежбају“ своје улоге одрасле осо-
бе. До друге године старости деца схватају да постоје различити начини играња који су полно условљени. Раз-
личити интереси дечака и девојчица условљени су дејством чињенице да чешће нудимо оне могућности/изборе 
(као што су одређене играчке) у складу са нашим родним стереотипима. Играчке нису једини медиј посредовања 
полно специфичних информација о детету. Језички облик преношења информација такође игра значајну улогу. 
Многа деца се врло рано упознају са причама и бајкама у којима мушкарци и жене или бића мушког и женског 
пола наступају у сасвим различитим улогама. У њима мушкарци или мушке животињске фигуре имају важније и 
доминантније улоге, независни су и јаки. Жене су пасивније, оне кувају, чисте и чекају на мушкарце као спаси-
теље и заштитнике. Оне су мајке и жене или су имагинарна бића као што су виле и вештице. Мушке друштвене 
улоге су разноврсније, мушкарци нису само очеви и мужеви, они су полицајци, судије, истраживачи, астронаути, 
храбри ратници, краљеви. Улоге које у бајкама и причама имају мушкарци често су статусно супериорније и пове-
зане са друштвеним престижом и моћи.15

15  Ринц Урошевић, А. (2006). Утицај полних стереотипа на васпитање и образовање. Педагогија LXI, 3.  
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МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИКЕ/ЦЕ 

Стереотипи су поједностављене и врло често нетачне представе о другим људима или групама. Подразуме-
вају приписивање читавог низа карактеристика, физичких или психичких, за које се верује да описују одређе-
ну особу или групу људи.

Предрасуде су ставови који се доносе без претходног расуђивања. Можемо рећи да су то екстремни стере-
отипи јер садрже афективну компоненту, односно емотивну заснованост која води до акције против поједи-
наца или групе особа. Предрасуде и стереотипи су најчешће одраз локалног, регионалног или националног 
контекста. Они преносе снисходљиве, повређујуће, увређујуће, омаловажавајуће ставове и рефлектују личне 
или колективне вредности и погледе према одређеној групи особа. Веровања и ставови изражени кроз пред-
расуде и стереотипе представљају један од кључних фактора за настанак дискриминације.

Родни стереотипи представљају уверења да су одређене црте личности и способности карактеристичније 
за један пол него за други. Родни стереотипи су широко распрострањена, некритички прихваћена, само-
подразумевајућа мишљења о карактеристикама мушкараца и жена, дечака и девојчица, на основу којих се 
формирају ставови о улогама и позицијама које они треба да заузимају у одређеном друштву. 

Ми сви живимо са одређеним претпоставкама и сликама света и људи око нас, формираним кроз процес 
социјализације. То значи да још као деца, у току одрастања, научимо шта за друштво у којем живимо, значи 
бити мушко, а шта значи бити женско, упоређујемо себе са том родном шемом и према њој прилагођава-
мо властито понашање. Након прихватања одређених родних улога, првенствено кроз процес васпитања у 
породици и кроз образовни систем, развијене обрасце понашања потврђујемо или коригујемо у складу са 
утицајима из јавне сфере – медија, уметничке продукције, економије, политике, медицине итд.16

Родни стереотипи могу бити позитивни или негативни али нам ретко преносе тачне информације о другима 
(нпр. жене могу да обављају више послова у исто време, часови летења утичу само на жене и њене репро-
дуктивне способности а не и на мушкарце, није у природи женске личности да руководи...). Права опасност 
не лежи у томе да ли је стереотип тачан или не већ да он има јако дејство не само на оног ко поседује тај 
стереотип већ и на оног на кога се тај стереотип односи! Уколико сматрамо да одређена особа (мушкарац/
жена) не може да одради неки задатак или вежбу, свесно или несвесно и на вербалном и на невербалном 
нивоу ми ћемо тој особи слати поруке да он/она то не може. Теорија потврђивања очекиваног понашања 
говори у прилог томе да нашим ставом и поруком да не верујемо  у нечије способности смањујемо шансе 
да нас особа увери у супротно. Непружањем шансе и смањењем самопоуздања код те особе ми утичемо 
на њену успешност. 

Родни стереотипи такође утичу на начин на који ћемо разумети нечије понашање. На пример, ако се мушка-
рац налази на челу стола у мешовитој групи учесника неког састанка, особа која уђе у ту просторију перципи-
раће мушкарца као вођу групе; уколико се жена налази на челу стола у мешовитој групи учесника у значајно 

16  Родне улоге су збир карактеристика, начина понашања, ставова, активности, норми, обавеза и очекивања 
које одређено друштво или култура додељује и захтева од особа с обзиром на њихов пол.
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мањем проценту ће бити опажена као лидерка групе. Још један пример: достигнућа мушкарца најчешће се 
приписују његовој способности, док се у случају жене приписују њеном напору или срећи.

Родни стереотипи могу бити вишеструко штетни; могу ограничити развој природних талената и способности 
дечака и девојчица а тиме и њихове могућности у животу, могу утицати на објективност у предвиђању нечије 
успешности, могу утицати на начин на који интерпретирамо нечије понашање итд. Потребно је разумети за-
што су људи, без обзира на свест о опасностима које размишљање на стереотипан начин собом носи, склони 
овом типу генерализовања. Овај начин гледања на људе и свет око нас је бирање једноставнијег начина да 
се суочимо са свакодневним ситуацијама. Ми знамо, или мислимо да знамо, шта можемо да очекујемо у 
односу на појединце/појединке или групе и то нам даје осећај сигурности, иако је став формиран супротно 
евидентним чињеницама.

Ова тенденција приписивања карактеристика у односу на припадност одређеном полу, присутна је и у разли-
читим професијама. Војска, као традиционално мушка професија, једна је од њих. Према родним стереоти-
пима жене и мушкарци се разликују по бројним психолошким карактеристикама релевантним за успешност 
у војној професији. За типичног мушкарца се верује да лакше доноси одлуке, да је самоуверенији и бољи 
лидер него жена. За типичну жену се верује да је нежнија, љубазнија и спремнија да пружи помоћ него 
мушкарац. Овај несклад између стереотипних карактеристика жена и захтеваних карактеристика за улогу 
војника може проузроковати негативне ефекте у процесу пријема, процене могућег успеха, оцењивања, на-
грађивања, промовисања и каријерног вођења у војној професији.

Родни стереотипи су један од главних путева опстанка дискриминације на основу рода (пола) у савременом 
друштву.17 Борба против родних стереотипа је један од основних видова борбе за праведније друштво. Ау-
тори теорија социјалног учења верују у могућност промене. С обзиром да је претпоставка да се родно сте-
реотипна понашања уче, она се такође могу и изменити у правцу усвајања понашања која нису оптерећена 
родним стереотипима. Ова претпоставка потврђена је истраживањима о делотворности поткрепљења на по-
нашања која стереотипно одговарају супротном роду. Наиме, девојчице и дечаци су се након гледања филма 
о детету које обавља родно нестеротипне активности и за то добија похвале, заиста чешће укључивали у по-
нашања која се традиционално приписују супротном полу.18 Искорењавање родних стереотипа не може бити 
у потпуности остварено само акционим плановима на нивоу државних институција већ променама на нивоу 
друштвених група, попут породице, вршњачких група у вртићима и школама као и кроз промену садржаја 
програма и порука различитих институционалних механизама кроз чије деловање се родни стереотипи уче, 
а пре свега ми као појединци/ке их мењамо.

17  Дискриминација се односи на понашање доминантне друштвене групе са намером да различито 
третира, повређује или произведе штетне последице по припаднике/це других друштвених 
група које имају мање моћи. Дискриминација резултира неједнакошћу, подређеношћу и/или 
одузимањем политичких, образовних, друштвених, економских и културних права.

18  Југовић, И. (2004). Задовољство родним улогама.Дипломски рад, Одсјек за 
психологију,Филозофски факултет. Загреб.
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ЦИЉЕВИ19

и на обављање професије

Већина људи углавном је чула за дискриминацију и има своје разумевање овог појма. Неки осећају да су 
искусили неки вид дискриминације, а неки се питају да ли су можда и сами били дискриминатори. Међутим, 
већина људи, заправо, и даље не зна шта јесте а шта није дискриминација, како настаје и како је дефини-
сана у законима. Без разумевања појма дискриминација нема ни разумевања појма равноправности, као ни 
стварног поштовања и  примене  права на недискриминацију од стране државе, институција и појединаца/
ки. У овој тематској целини учесници/це треба да разумеју шта је дискриминација, да разумеју дефиницију, 
елементе и облике њеног испољавања, као и да науче да је препознају у пракси, Такође у овој тематској це-
лини учесницима/цама треба да буде представљен законски оквир за заштиту од дискриминације, кључни 
међународни документи и домаћа законска регулатива.

ОПИС

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: 
ДИСКРИМИНАЦИЈА

IV

1. КОРАК:
Реците учесницима/цама да је обука по овој теми посвећена кључним појмовима у вези са дискриминацијом. 
Питајте учеснике/це како би једноставним речима дефинисали дискриминацију. Ако би реч дискриминација 
морала бити преведена на једну (или највише две) наше речи које би то биле речи. Учесници/це овде нај-
чешће наводе речи попут: неправда, одбацивање, нетолеранција, понижавање, одузимање права, неправед-
но поступање и сл. 

Нагласите да су све те речи с правом употребљене и да се све оне односе на појам дискриминација, али 
објасните да појам дискриминација долази од латинске речи DISCRIMINARЕ и да заправно значи прављење 
разлике. Истакните, такође, да се не ради о било каквом прављењу разлике већ оном које је недопуштено, 
неоправдано, неправично, које је израз нетолеранције (идеално би било да употребите речи које су већ учес-
ници/це употребили).

19  Преузето и прилагођено из: Јањић, Б.,Малетин,Б., и Петровић, B. (2014). Приручник за тренере и 
тренерице организација цивилног друштва о дискриминацији.Београд.
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Укажите учесницима/цама да је важно да знамо да није дискриминација свака неправда и невоља, да се 
њоме не може објаснити „све што не иде како треба“ и да се у сваком појединачном случају мора извршити 
брижњива анализа да би се испитало да ли одређено поступање представља дискриминацију.  Да би то раз-
умели, можете им описати, на пример, овакву ситуацију: 

Пред шалтером чека много људи и сви су нестрпљиви. Шалтерски радник долази са паузе, види да у реду 
стоји његов пријатељ и позива га да преко реда дође на шалтер. На овај начин шалтерски радник јер при-
вилеговао свог пријатеља у односу на друге људе који чекају у реду, што, свакако, није фер, неправично 
је, а може се оквалификовати и као повреда стандарда професионалног понашања шалтерског радника, 
као повреда радне дужности.  Међутим, овакав поступак не представља дискриминацију. Зашто? Зато што 
недостаје један важан елемент дискриминације, а то је лично својство као основ дискриминације. То што је 
неко некоме пријатељ није лично својство. Другачије би, међутим, било да се у реду на шалтеру налази Ром, 
па када он дође на ред, шалтерски радник му каже да сачека како би најпре услужио друге, уз коментар „Ви 
Роми ионако немате друга посла“. У том случају радило би се о дискриминацији јер је шалтерски радник Рома 
неједнако третирао због његовог личног својства – националне припадности.

Објасните, такође, да није свако неједнако поступање дискриминација, већ да може представљати кршење 
неких других прописа, у области рада, социјалног или здравственог осигурања, образовања и др. На пример, 
послодавац је радницима чији је рад организован тако да један дан раде 12 сати, а да потом имају слободна 
24 сата ускратио право на одмор у току рада у трајању од 30 минута, док остали запослени који не раде по 
сменама несметано користе право на одмор. Послодавац је ускраћивањем одмора запосленима који раде 
у сменама прекршио прописе о раду али не и прописе о забрани дискриминације јер у овом случају није у 
питању неједнак третман заснован на личном својству. 

Покажите учесницима/цама дефиницију дискриминације припремљену на презентацији:  

Дискриминација, односно, дискриминаторно поступање је свако неоправдано прављење разлике или нејед-
нако 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, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 
имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и поро-
дичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.20

Нагласите да је ово опште правна дефиниција дискриминације, која је прилично компликована, а да ћете ви 
заједно покушати да препознате њене кључне елементе. 

Објасните како стереотипи и предрасуде доводе до дискриминације. Најбоље је да то урадите кроз пример. 
Један од веома распрострањених стереотипа о Ромима јесте да они краду. Роми краду (стереотип о Ромима), 

20  Закон о забрани дискриминације, Чл. 2. ст. 1. т. 1.Службени гласник Републике Србије, бр. 22/2009.
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бојим се  (јака емоција) да ће ми украсти новчаник и нећу да седим поред Рома (понашање које дискрими-
нише) у аутобусу.  Проверите са учесницима/цама колико су им јасни примери које сте навели и да ли сада 
могу боље да разумеју зашто смо прво говорили о стереотипима и предрасудама. Нагласите поново да људи 

и предрасуде које о одређеним групама људи постоје у заједници. 

Објасните, такође, да је дискриминација „предрасуда у акцији“, али да ми не утврђујемо да ли је неко дис-
криминисао, не пример, Рома, зато што у односу на Роме има предрасуде. Људима се не може забранити да 
имају предрасуде, али им се може забранити да дискриминишу.

2. КОРАК:

3. КОРАК:

Објасните сада из којих се елемената састоји дискриминација.

Као што се из дефиниције види, о дискриминацији говоримо ако постоји: 
- неоправдано прављење разлике; до којег долази неким чињењем или пропуштањем (нечињењем);
- које се огледа у искључивању, ограничавању или давању првенства;
- на  отворен или прикривен начин;
- према лицима, групама, члановима породице или другим блиским лицима;  и
- које је засновано на стварним или претпостављеним личним својствима.

Објасните детаљно сваки од ових елемената користећи примере (користите примере из материјала, мо-
жете их унети у своју презентацију). Када будете говорили о стварним или претпостављеним личним свој-
ствима наведите шта све по Закону може бити основ дискриминације. 

У следећем кораку објасните разлику између непосредне и посредне дискриминације. Употребите при-
мере. Проверите са учесницима/цама да ли им је то довољно разумљиво. Подстакните постављање 
питања. На крају овог блока објасните, такође кроз употребу примера, шта су то тешки облици дискри-
минације.

Објасните учесницима/цама да ће у следећем кораку, тј. вежби бити у прилици да вежбају препознавање 
дискриминације. Поделите учеснике/це у мале групе (идеалан број учесница/ка у групи је 4 до 5). Поделу 
у групе можете организовати једноставним разбројавањем учесника/ца по принципу 1, 2, 3, 4, па опет 
наставите 1, 2, 3, 4. Дајте инструкцију да све особе које имају број 1 чине прву групу, све особе које имају 
број 2 чине другу групу и тако даље. 

Поделите учесницима/цама студије случаја. Примери који се налазе у Приручнику су припремили/ле ин-
структори/ке из МО и ВС, такође један пример је из праксе Повереника за заштиту равноправности. Објас-
ните учесницима/цама да је њихов задатак да препознају да ли у наведеним случајевима има дискрими-
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нације и о ком облику дискриминације је реч? Ако нема, који елемент недостаје да би се могло говорити 
о дискриминацији?

Реците учесницима/цама да имају по 20 мин времена на располагању. Замолите групе да изаберу осо-
бу која ће представити рад групе тј. кратко препричати дискусију која се у групи водила и представити 
закључке групе. Након представљања сваке групе прокоментаришите да ли је група дошла до исправног 
закључка (покушајте да не користите изразе «нисте у праву» или «погрешили сте» и сл., уместо тога ра-
дије реците – «дошли сте до закључка који се не поклапа са постојећом праксом» и сл.). Уколико јесте то 
похвалите и нагласите, а уколико није, објасните шта је искуство из праксе и шта је можда група пропу-
стила да препозна/продискутује и сл. 

Ово је важна тематска целина у оквиру чије реализације  учесницима/цама објашњавате шта јесте, а шта 
није дискриминација. Учесници/це ће имати пуно питања и дилема. Важно је да им припремите што више 
примера на основу којих могу да праве ову разлику. Зато је од кључног значаја да Ви као инструктор/ка разу-
мете шта јесте а шта није дискриминација и да се добро припремите за извођење обуке. Не бисте смели да 
испричате само оно што је на слајдовима, морате понудити животне приче и примере. Мноштво примера 
из домаће праксе може се наћи на интернет страници Повереника за заштиту равноправности.21 Уколико 
се инструктори/ке определе за примере који нису наведени у овом Приручнику, морају водити рачуна о аноним-
ности учесника/ца у примерима. Уколико ипак нисте сигурни који бисте одговор понудили учесницима/цама 
(нпр. кад вам учесници испричају неко своје искуство, па вас питају да ли је то дискриминација или није) то 
отворено реците. Боље је рећи да ћете проверити са колегама/иницама, него нудити нетачне одговоре. 

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

Флипчарт, фломастери,  материјал за ученике; ППП

ТРАЈАЊЕ: 50 мин. 

21  Званична интернет страница Повереника за заштиту равноправности: http://www.ravnopravnost.
gov.rs/rs
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ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив дела сесије Циљ Метода

10 мин Шта је 
дискриминација 
и како настаје 
дискриминација 

Да учесници/це 
разумеју појам 
дискриминације 

Дискусија у пленуму 
и обраћање  
инструктора/ки

20 мин Елементи 
дискриминације, 
посредна и 
непосредна 
дискриминација 
и основ за 
дискриминацију 

Да учесници/
це разумеју 
основне елементе 
дискриминације, 
основе за 
дискриминацију, као и 
кључно разликовање 
непосредне  и 
посредне 
дискриминације 

Обраћање 
инструктора/ки 

20 мин Препознавање 
дискриминације 

Да учесници/
це провежбају 
препознавање 
дискриминације 

Рад у малим групама, 
дискусија након рада 
у малим групама 
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СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА

ПРИМЕР 1

Управа за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије расписала је конкурс за попуну сло-
бодних радних места професионалних војника, на одређено време. Општим условима интерног кон-
курса предвиђено је да су кандидати, поред осталог, одслужили војни  рок  са оружјем,  осим за лица 
женског пола. Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку 
у јединице и центре за оспособљавање. Кандидати, који успешно заврше обуку, биће примљени у свој-
ству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења 
уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота. 

Да ли  општи услови овог конкурса представљају дискриминацију ?

ОДГОВОР

Према условима конкурса, одслужен војни рок са оружјем је општи услов који кандидати морају да испуња-
вају. Испуњење овог услова није, међутим неопходно за особе женског пола. Тиме се кандидаткиње приви-
легују (стављају у повољнији положај) у односу на кандидате. Међутим, ово привилеговање не представља 
дискриминацију. 

Уклањање одслуженог војног рока са оружјем као услова у односу на кандидаткиње представља једну посеб-
ну меру (меру афирмативне акције).

Посебне мере (мере афирмативне акције) су средство за убрзавање и достизање суштинске једнакости у 
друштву. Оне се користе ради исправљања последица прошле и садашње дискриминације и представљају 
кључни инструмент политике једнаких могућности за жене и мушкарце. Иако се посебним мерама одступа од 
начела формалне једнакости, оне се уводе како би се остварила суштинска (супстанцијална једнакост).  По-
себне мере (мере афирмативне акције) не представљају дискриминацију, што је изричито прописано Уставом 
Републике Србије (члан 21. став 4) и Закон о забрани дискриминације (члан 14) и Закон о равноправности 
полова (члан 7). 

РАДНИ ЛИСТ за тематску целину:  
Дискриминација 
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ПРИМЕР 2

ПРИМЕР 3

У јединици је одређено да се на дужности курира команданта на седам дана смењују сви професионал-
ни војници те јединице, без обзира на дужности на које су распоређени и без обзира на пол. Дужност 
курира укључује и кување кафе. Војници и војникиње су редовно, без икаквих примедби, извршавали ту 
обавезу.  Само је једна војникиња одбила да обавља ту дужност, са образложењем да је постављена на 
дужност телепринтеристе и да она неће да кува кафе, већ да жели да ради свој посао за који је стручна 
и због чега се запослила у Војсци. Она је сматрала да је тиме што ће кувати кафу дискриминисана по 
основу пола, јер је када је била распоређена у ту јединицу била дочекана речима:»Коначно смо добили 
неког ко ће да нам кува кафу».

Да ли у овом случају постоји родно заснована дискриминација?  

Министарство одбране Републике Србије, Сектор за људске ресурсе, Управа за кадрове расписало  је 
интерни конкурс за попуну формацијских места у војним представништвима у иностранству Управе за 
међународну војну сарадњу Сектора за политику одбране Министарства одбране.  Општим условима 

ОДГОВОР

То што је неко лице приликом доласка војникиње изговорило: »Коначно смо добили неког ко ће да нам 
кува кафу» представља дискриминацију војникиње, која се може квалификовати као вербално понижавање 
и омаловажавање, базирано на стереотипним родним улогама, према којима су  жене предодређене да се 
баве кувањем јер је то њихов «природни» посао. Овакав коментар представља подржавање предрасуда, оби-
чаја и друштвених образаца понашања који су засновани на идеји о подређености женског пола, односно 
стереотипних улога полова, што је изричито забрањено чланом 20. став 2. Закона о равноправности полова. 

То што војникиња кува кафу не представља дискриминацију јер је кување кафе део редовних дужности свих 
професионалних војника и војникиња у тој јединици. 

Као и све друге посебне мере, и посебне мере које се уводе у корист жена морају бити оправдане, имајући 
у виду разлоге због којих су уведене и циљеве који се њима желе постићи. Овакве мере трају одређено, 
ограничено време. У конкретном случају жене су привилеговане у односу на мушкарце тиме што се од њих 
не тражи да су одслужиле војни рок са оружјем, већ им се пружа могућност да, ако буду изабране, заврше 
одговарајућу обуку. Такав повољнији третман жена представља посебну меру, која је оправдана јер има до-
пуштен циљ који је огледа у повећању броја жена у професионалној војсци. Ову меру оправдава чињеница да 
је у професионалној војсци, као и у читавом секстору безбедности, жена знатно мање у односу на мушкарце.
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интерног конкурса је прописано да кандидат може бити официр на служби у Министарству одбране и 
Војсци Србије који испуњава све услове прописане за постављење на дужност предвиђене чл. 22. и 23. 
Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира. 

Поред општих услова, прописани су и посебни услови којима је између осталог, предвиђено да је кан-
дидат ожењен и да са собом «води супружника» у иностранство. 

Да ли посебни услови овог конкурса представљају дискриминацију?

ОДГОВОР

Овај пример је базиран на случају који је био предмет поступка пред Повереником за заштиту равноправ-
ности (бр. 07-00-206/2014-02).

У овом случају кандидатима су постављена два услова: да су ожењени и да су у могућности да са собом 
поведу супружника у иностранство.

Повереница за заштиту равноправности констатовала је у овом случају да: «прописивање посебних крите-
ријума којима се као услов поставља да је кандидат у браку и да са собом води супружника у иностранство 
представља дискриминацију на основу брачног статуса. Наиме, постављање оваквих услова забрањено је 
законским прописима којима се регулише забрана дискриминације у домену рада и запошљавања јер ови 
прописи забрањују постављање услова за заснивање радног односа који се тичу личних својстава канди-
дата и кандидаткиња, а који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и 
особеност посла и услове у којима се он обавља». 

У конкретном случају за обављање послова у војним представништвима у иностранству није од одлу-
чујућег значаја брачни статус кандидата. Кандидати који нису у браку или који су у ванбрачној заједници, 
као и кандидати који су разведени могу подједнако одговорно и компетентно да обављају посао изасла-
ника одбране, уколико испуњавају услове који се односе на степен образовања, војни чин, поседовање 
сертификата стручних испита и радно искуство. Зато су постављањем услова да кандидати морају бити 
ожењени дискриминисани сви потенцијални кандидати који нису у браку. 

Такође, и постављање услова да кандидат са собом води супружника у иностранство не односи се профе-
сионалне квалификације које су потребне за обављање посла изасланика одбране, па се не може сматрати 
одлучујућим критеријумом за избор кандидата. Постављањем овог услова дискриминисани су кандидати 
који су у браку, а чији супружници из било ког разлога нису у могућности да са њима бораве у иностранству. 

Према томе, условима да су кандидати у браку и да са собом воде супружника у иностранство, садржа-
ним у Одлуци о посебним критеријумима за пријем на рад у Изасланствима одбране Републике Србије, 
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аутоматски су елиминисани потенцијални кандидати који нису у браку, а који испуњавају услове у по-
гледу образовања и искуства, као и они који су у браку али чији супружници из било ког разлога нису у 
могућности да са њима бораве у иностранству.

Повереница за заштиту равноправности препоручила је МО да предузме адекватне мере за остваривање 
начела једнакости. МО уклонило је овај посебан услов када су у питању интерни конкурси за рад у војним 
представништвима у иностранству. 

ПРИМЕР 4

Поручница М.Р. била је распоређена на дужност командира чете, коју је успешно обављала, што је 
потврђено службеном оценом »истиче се«. Након три године на тој дужности, користила је трудничко 
и породиљско одсуство, у складу са прописима. По повратку са породиљског одсуства, поручница је 
распоређена на формацијско место референта, које јој не омогућава напредовање у служби. На њену 
дужност је постављен поручник који је тек унапређен у чин.

Да ли у овом случају постоји дискриминација?

ОДГОВОР

Да, ово је типичан пример дискриминације жена. Одлука о распоређивању на друго  (ниже) формацијско 
место је вероватно образложена потребама службе или другим разлозима, тако да се на први поглед не 
види да је у питању дискриминаторска одлука. Међутим, независно од разлога којима је одлука образ-
ложена, околност да је пре одласка на трудничко и породиљско одсуство поручница успешно обављала 
дужност, да је оцењена високом оценом и да је након повратка са одсуства распоређена на ниже фор-
мацијско место, довољан су основ за закључак да је у питању дискриминација на раду. Овај вид дискри-
минације на основу пола изричито забрањен чланом 16. став 3. Закона о равноправности полова, којим 
је прописано да одсуствовање са посла због трудноће и родитељства не сме да буде препрека професи-
оналном напредовању.
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ   

ПОЈАМ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ22

„Дискриминација“ и „дискриминаторско поступање“ означавају 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 етнич-
ком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 
имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породич-
ном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим органи-
зацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Да би неједнак третман било дискриминација, потребно је да се он заснива на неком личном својству. Дру-
гим речима, према лицу се неједнако поступа само зато што је одређене националности, вероисповести, 
пола, другачије сексуалне оријентације, поседује неку врсту инвалидитета и сл. Лично својство на којем је 
дискриминација заснована назива се „основ дискриминације“. Лично својство је лично обележје појединца/
појединке које одређује његов/њен физички, психолошки, духовни, економски или друштвени идентитет. 
Међутим, лична својства се по правилу не односе само на једно већ на читав низ других лица. Пол, родни 
идентитет, раса, боја коже, сексуална оријентација, на пример, јесу лична својства неког појединца, али наве-
дена лична својства појединац по правилу „дели“ са већим или мањим бројем других лица. Лица која „деле“ 
исто лично својство називамо групе. Дискриминација постоји само ако лично својство неког појединца или 
групе доводи до неоправданог прављења разлике и неједнаког поступања, односно пропуштања (искљу-
чивања, ограничавања или давања првенства) према таквом лицу или групи лица или члановима њихових 
породица. Ако неједнак третман није заснован на личном својству, није у питању дискриминација. Управо на 
основу тога је дискриминацију лако разграничити од неких других противправних понашања. Ако, на при-

Шта је то дискриминација и дискриминаторско 
поступање?

Шта је то 
лично својство?

22  Миленковић, Д. (2010). Водич кроз закон о забрани дискриминације, Хелсиншки одбор за људска 
права у Србији. Београд. 
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Основ дискриминације може бити неко стварно лично својство или претпостављено лично својство. 
Стварно лично својство јесте оно лично својство које заиста постоји, које је део идентитета одређене особе 
(нпр. особа припада једном народу, одређеног је пола, одређеног старосног доба и сл.). Претпостављено 
лично својство јесте оно лично својство које особа нема, али дискриминатор сматра (верује) да га особа има. 
Често се, на пример, дешава да особа која има пријатеље и пријатељице хомосексуалне оријентације буде и 
сама дискриминисана, јер дискриминатор претпоставља да је и та особа хомосексуалне оријентације. Закон 
забрањује дискриминацију на основу личног својства, без обзира да ли оно заиста постоји или дискримина-
тор само претпоставља да постоји. 

Лично својство на основу којег је нека особа дискриминисана најчешће се тиче саме те особе. Понекад је, 
међутим, особа дискриминисана на основу личног својства члана њене породице или лица са којим се нала-
зи у блиском односу. Тако, не пример, мајка детета са инвалидитетом може бити дискриминисана приликом 
запошљавања због личног својства свог детета јер послодавац претпоставља да она због обавеза које има 
према детету са инвалидитетом неће бити у потпуности посвећена послу. 

Закон о забрани дискриминације изричито именује следећа лична својства: расу, боју коже, претке, др-
жављанство, националну припадност или етничко порекло, језик, верско или политичко убеђење, пол, родни 
идентитет, сексуалну оријентацију, имовно стање, рођење, генетску особеност, здравствено стање, инвали-
дитет, брачни и породични статус, осуђиваност, старосно доба, изглед, чланство у политичким, синдикалним 
и другим организацијама. Међутим, ова листа именованих личних својстава није затворена. Формулација 
одредбе којом је дефинисан сам појам дискриминације, у којој се наводи  „...и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима“, говори да постоје и бројна друга лична својства појединца/ке (или 
групе појединаца/ки), која као таква могу бити основ за дискриминацију.

мер, шеф једног запосленог затрпава послом тако да он ради много више него други запослени и то чини 
зато што га је запослени јавно критиковао и оговарао, то не представља дискриминацију, упркос томе што 
је тај запослени стављен у неједнак положај у односу на друге. Међутим, ако би на овај начин шеф поступао 
према запосленом зато што је овај председник синдиката који указује на незаконито поступање шефа, то би 
била дискриминација, јер је чланство у синдикату једно од личних својстава запосленог.

Шта је стварно, а шта претпостављено 
лично својство?

Да ли до дискриминације увек долази на основу 
личног својства саме дискриминисане особе? 

Која су лична својства именована у Закону о забрани 
дисркиминације као основ дискриминације?
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Дискриминација се обично врши тако што дискриминатор нешто чини – изговори одређене речи, предузме 
неку радњу, донесе неки акт и сл. (на пример, послодавац објави оглас за посао продавца у коме наведе да 
тражи жене до 35 годна старости). Дискриминација се може извршити и нечињењем, тј. тиме што дис-
криминатор пропушта да учини оно што је његова законска дужност (на пример, школа не обезбеди прилаз 
ученицима/цама са инвалидитетом, који/е користе колица). 

Дискриминација се може извршити тако што се неком лицу , због неког његовог личног својства, ус-
краћује неко право које је другима доступно (на пример, стоматолог одбије да пружи стоматолошку 
услугу особи која је заражена вирусом хепатитиса це).  Може се извршити и тако што се лицу неко право 
ограничава, а другима се признаје у пуном обиму (на пример, привредно друштво донесе одлуку да от-
премнина за мушкарце износи 100 еура по години стажа, а за жене 50 еура). Исто тако, дискриминација 
може бити извршена и тако што се другим лицима даје првенство, тј. тиме што се друга лица привилегују 
(на пример, послодавац само запосленима православне вероисповести омогућава да користе слободне 
дане за верске празнике).

Не. Потребно је да је реч о неоправданом прављењу разлике. То значи да постоје случајеви када је 
прављење разлике оправдано. Некада је већ на први поглед јасно да је оправдано прављење разлике (на 
пример, оправдано је да у салонима за масажу постоје посебне просторије намењене женама и мушкар-
цима). Некада је, међутим, потребно извршити брижљиву анализу како би се испитало да ли је прављење 
разлике оправдано, а нарочито у случајевима посредне дискриминације.  Прављење разлике је оправ-
дано и у случајевима предузимања тзв. посебних мера (мера афирмативне акције), које треба да омогуће 
укључивање одређених мањинских и маргинализованих друштвених група у друштвени живот или да 
унапреде стање равноправности у одређеној области (на пример, квоте за мање заступљени пол, како би 
се повећао број жена у Народној скупштина, или, на пример, увођење посебних мера за запошљавање 
особа са инвалидитетом). 

Како се може извршити 
дискриминација?

Да ли је свако прављење разлике или неједнако поступање, 
односно пропуштање, на основу личног својства 
дискриминација?
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Забрана дискриминације заснива се на идеји о једнакости људи. Пошто су људска бића једнака у достојансву 
и правима, према свима треба поступати једнако23. Право на једнакост је људско право и његовим оствари-
вањем омогућава се да свако ужива права која му правни поредак признаје. Зато, ако се према лицу или 
групи лица поступа горе (неповољније), и то због неког њиховог личног својства, долази до дискримина-
ције. Међутим, треба имати у виду да се принцип једнакости не исцрпљује у формалној једнакости, већ има 
шири домет. Тада говоримо о суштинској (супстанцијалној) једнакости. Да би се ова једнакост остварила, 
није довољно забранити да се према људима неједнако поступа због неког њиховог личног својства, већ 
је неопходно забранити да се према људима једнако поступа када то једнако поступање, због неког њихо-
вог личног својства, према њима изазива несразмерно теже последице у односу на последице које изазива 
према другима. Зато се обично каже да је дискриминације неједнако поступање према једнакима и једнако 
поступање према неједнакима. Начело једнакости разрађено је у Закону о забрани дискриминације (члан 4) 
којим је утврђено да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична 
својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације.

Свако има право да га надлежни судови и други органи јавне власти Републике Србије ефикасно штите од 
свих облика дискриминације. Изрази „лице“ и „свако“ означавају оног ко борави на територији Републике 
Србије или на територији под њеном јурисдикцијом, без обзира на то да ли је држављанин/ка Републике 
Србије, неке друге државе или је лице без држављанства, као и правно лице које је регистровано, односно 
обавља делатност на територији Републике Србије. Према томе, израз „свако“ или израз „лице“ односи се на 
све који имају правни субјективитет (физичка и правна лица, домаћа и страна). Забрана дискриминације се, 
према томе, односи не само на физичка већ и на правна лица. И правна лица могу да затраже заштиту од дис-

Шта је основ забране 
дискриминације?

Ко има право да буде заштићен 
од дискриминације?

23  Документа од важности која дефинишу слободу и једнакост људских бића: Члан 1. Универзалне 
декларације о људским правима из 1948. године:„Сва људска бића рађају се слободна и једнака у 
достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у 

  Члан 26. Међународног пакта о грађанским и политичким правима из 1966.године:„Сви су пред 
законом једнаки и имају право на једнаку законску заштиту без икаквог разликовања. У том погледу 
закон ће забранити сваку дискриминацију и зајамчити свим лицима подједнаку и ефикасну заштиту 
против сваке дискриминације, нарочито на основу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког и 
било ког другог мишљења, националног и друштвеног порекла, имовине, рођења или другог статуса“;

  Члан 1. Повеље о основним правима Европске уније:„Људско достојанство је неповредиво. Оно се мора 

  Члан 20 Повеље о основним правима Европске уније: „Сви су пред законом једнаки“.
  Чл. 21. Устава Републике Србије:„Пред Уставом и законом сви су једнаки. Свако има право на једнаку 

законску заштиту, без дискриминације“.
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криминације јер могу бити дискриминисана због неких карактеристика који се тичу самог правног лица (на 
пример, заштита од дискриминације пружиће се предузећу чији је власник Албанац, нпр., ако у поступку 
јавне набавке са тим предузећем није склопљен уговор иако је доставило најбољу понуду). 

Треба имати у виду да је већина личних својстава иманентна физичким лицима, као што су на пример пол, 
сексуална оријентација, политичко убеђење, вероисповест и сл. Међутим, правна лица могу бити дискрими-
нисана на основу личних својстава својих чланова (на пример, може бити дискриминисана политичка пар-
тија, као правно лице, на основу политичких уверења својих чланова). Због тога се и њима пружа заштита 
од дискриминације, чиме се штити заједнички, колективни интерес њихових чланова.

Постоја два основна облика дискриминације: непосредна (директна) и посредна (инидиректна). Забраном 
непосредне дискриминације обезбеђује се остваривање формалне равноправности, а забраном посредне 
дискриминације обезбеђује се остваривање суштинске равноправности међу људима.24 Закон о забрани дис-
криминације регулише и друге облике дискриминације:

 ОБЛИЦИ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

24  Петрушић, Н.,Тукар, М., и Николић, B. (2015). Приручник за примену антидискриминационог 
прекршајног права. Повереник за заштиту равноправности. Београд.

Непосредна (директна) дискриминација, као посебан облик дискриминације, јесте дискриминација до 
које долази када се према лицу (групи) због неког његовог (њиховог) личног својства, неједнако (непо-
вољније) поступа у односу на друго лице (групу) које нема то лично својство, а оба лица (обе групе) налазе 
у истој или сличној ситуацији. Код директне дискриминације битни су, дакле, следећи елементи: 1) лице 
(група) ставља се  у неповољнији положај, 2) због неког личног својства, 3) у односу на друга лица (групу) 
која се налазе у истој или сличној ситуацији, а која немају то лично својство. 

Непосредна дискриминација се заснива на идеји да су сви људи једнаки и да се зато према људима који 
се налазе у истој или сличној ситуацији мора једнако поступати, без обзира на њихова лична својства.

Непосредна дискриминација се, по правилу, јасно препознаје јер се већ на први поглед може уочити да 
је реч о кршењу начела једнакости, односно забране дискриминације. Приликом испитивања да ли је 
непосредна дискриминација извршена, потребно је утврдити да ли постоји разлика у поступању, а да би 
се она утврдила, користи се упоредник. Упоредник је лице које се налази у истој или сличној ситуацији 

Шта је непосредна дискриминација 
као облик дискриминације?
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као и жртва дискриминације, али се од ње разликује по томе што нема оно лично својство које има жртва 
дискриминације. „Упоредник“ се, међутим, некада не може пронаћи, па се користи „хипотетички упоред-
ник“. Некада „упоредник“ није ни потребан. Тако, на пример, ако послодавац не запосли трудну жену, не 
постоји „упоредник“ јер мушкарац не може бити у другом стању25.

Посредна (индиректна) дискриминација је посебан облик дискриминације до које долази када се при-
мењује неко наизглед неутрално правило (критеријум, пракса), али се тиме група, односно појединци/ке 
који тој групи припада стављају у неповољнији положај у поређењу са другима који то својство немају. 
Сагласно томе, код посредне дискриминације разликују се, следећи елементи: 1) неутрално правило (зах-
тев, услов, критеријум или пракса) 2) ставља (или је ставило) у несразмерно неповољан положај лице или 
групу лица 3) због неког њиховог личног својства 4) у односу на друга лица која се налазе у истој или 
сличној ситуацији, а која немају то лично својство.

Посредна (индиректна) дискриминација заснива се на идеји да према лицима који се налазе у различитој 
ситуацији треба поступати различито у оној мери у којој је то нужно да би им се омогућио једнак приступ 
друштвеним добрима и једнаке могућности за уживање права и слобода. Сагласно томе, приликом прописи-
вања одређеног правила, постављања критеријума, услова, захтева и сл., који важи за све, треба узети у об-
зир позицију коју одређене групе лица имају због неких својих личних својстава. Ако се то пренебрегне, онда 
то правило, критеријум, услов, захтев и сл. може у односу на неке групе произвести неповољније дејство.

Није, међутим, постављање сваког правила, услова или критеријума који једнако важи за све дискри-
минација. Нема дискриминације ако за њихово поствљање постоји објективно оправдање, а оно постоји 
када постављено правило, услов или критеријум има законити циљ и када су средства која су употребљена 
за постизање тог циља примерена и нужна. Уколико то није случај, у питању је посредна дискриминација. 

Да би се утврдило да ли неутрално правило (критеријум, пракса) представља дискриминацију, потребно 
је применити тест дискриминације. Овај тест се спроводи у три фазе: 

Прва фаза: у првој фази треба утврдити да ли је одређено неутрално правило (критеријум, пракса) иза-
зива неповољније (горе) последице према припадницима/цама одређене групе.  Ако  се утврди да то није 
случај, нема дискриминације и тест се ту завршава.

Друга фаза:  ако се утврди да су последице неповољније, прелази се на другу фазу теста, у којој се испитује 
законитост циља који се желео остварити прописивањем одређеног неутралног правила, постављањем 

Шта је посредна дискриминација као 
облик дискриминације?

25  Петрушић, Н., и Бекер, К. (2012). Практикум за заштиту од дискриминације. Партнери за демократске 
промене,  Центар за алтернативно решавање сукоба. Београд.
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критеријума, услова, захтева и сл. Законитост циља процењује се имајући у виду важеће прописе. Ако се 
утврди да је циљ незаконит, закључује се да је извршена дискриминација и тест се у овој фази завршава. 

Трећа фаза: ако се утврди да је циљ законит, прелази се на трећу фазу теста, у којој се испитује да ли постоји 
сразмера између циља и средства које је употребљено за остваривање тог циља. Да би та сразмера постојала, 
потребно је да се испита да ли је средство примерено остваривању циља и да ли је оно нужно. Одговор на 
питање да ли је средство примерено даје се на основу процене да ли је оно заиста подобно за остваривање 
циља. Одговор на питање да ли је средство нужно за остваривање циља даје се на основу процене да ли је 
конкретни циљ могао, или је у највећој мери могао да се оствари без употребе тог средства, односно, да ли се 
ради остваривања циља могло употребити неко друго средство које би изазивало мање штетне последице у 
односу на последице које је изазвало оно средство које је било употребљено. Ако употребљено средство није 
примерено, односно није нужно, закључује се да је извршена дискриминација. 

Примену овог теста илуструју следећи примери: 

да носе било какав накит на радном месту, ово правило ставља у неједнак положај оне којима вера 
налаже да носе верске симболе, али се оно не може квалификовати као дискриминаторско јер је ње-
гов циљ законит, с обзиром да је уведено ради осигурања безбедности запослених на раду, а мера 
која је примењена ради остваривања овог циља примерена је и нужна.26 Ако ово исто правило уведе 
пословодство трговинског предузећа, такво првило би било дискриминаторско јер нема законит 
циљ, који га оправдава.  

-
рају одлично да говоре, читају и пишу на срском језику, ради се о дискриминацији свих грађана/ки 
којима српски није матерњи јези, јер одлично познавање српског језика није од одлучујућег значаја 
за успешно обављање овог посла, тако да постављање овог услова није нужно.  Међутим, ако је реч 
о кункурсу за посао референта за студентска питања, не би била у питању дискриминација, јер је овај 
услов, с обзиром на врсту посла, од одлучујућег значаја за успешно обављање посла. 

Посредна дискриминација је, као што је речено, прикривена дискриминација. Њоме се понекад суштин-
ски може остварити исти онај циљ који се остварује и непосредном дискриминацијом. 

На крају, треба имати у виду да се посредна дискриминација разликује од непосредне јер се непосредна 
дискриминација огледа у томе што се према лицу, односно групи, неједнако поступа због неког њи-
ховог личног својства, док је код посредне дискриминације поступање једнако према свима, али оно 
производи различите (неповољније) последице према одређеном лицу, односно групи, управо због неког 
њиховог личног својства. Међутим, заједничко и код једног и код другог облика дискриминације јесте 
крајњи резултат – једно лице (група) стављено је у неповољнији положај у односу на друга лица, а извор 
те неједнакости је неко лично својство.

26  Петрушић, Н.,Тукар, М., и Николић, B. (2015). Приручник за примену антидискриминационог 
прекршајног права. Повереник за заштиту равноправности. Београд.
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Повреда начела једнаких права и обавеза представља облик дискриминације до које долази ако се лицу 
или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе 
или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или гру-
пи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између 
предузетих мера и циља који се овим мерама остварује (члан 8. Закона о забрани дискриминације). Када 
се утврђује да ли је повређено начело једнаких права и обавеза, испитује се: 1) да ли су лицу или групи 
лица ускраћена нека права (нпр. право особе која је заражена ХИВ вирусом да се учлани у спортски клуб) 
или су им наметнуте неке обавезе (нпр. да особе са инвалидитетом могу да присуствују концерту само 
са пратиоцем) које се у истој или сличној ситуацији другима не ускраћују, односно не намећу; 2) да ли је 
то ускраћивање права или наметање обавезе засновано на неком њиховом личном својству; 3) да ли су 
оправдани циљ или последица таквих мера; и 4) да ли постоји сразмера између предузетих мера и циља 
који се овим мерама остварује.27

Како Закон одређује повреду начела једнаких 
права и обавеза као облик дискриминације?

27  Ibid
28  Ibid

Позивање на одговорност јесте посебан облик дискриминације који настаје када се према лицу или групи 
лица неоправдано поступа лошије него што се поступа или би се поступало према другима, искључиво или 
углавном због тога што су тражили, односно намеравају да траже заштиту од дискриминације, или због тога 
што су понудили или намеравају да понуде доказе о дискриминаторском поступању (члан 9. Закона о за-
брани дискрминације). За овај облик дискриминације често се користи израз виктимизација да би се њиме 
описало све оно што се према некоме чини у знак одмазде због његовог реаговања на дискриминацију.28

Слобода удруживања представља једно од основних људских права. Међутим, већина фундаменталних људских 
права нису апсолутна права. Често су разлог за то друга људска права и слободе. Код одређивања овог облика 
дискриминације пошло се од изузетака од слободе удруживања. У случају када је удруживање усмерено на вр-
шење дискриминације, односно када је деловање организација или група усмерено на кршење уставом, прави-
лима међународног права и законом зајамчених слобода и права или на изазивање националне, расне, верске и 
друге мржње, раздора и нетрпељивости, циљ слободе удруживања није у складу са вредностима демократског 
друштва. Зато Закон о забрани дискриминације дефинише удруживање ради вршења дискриминације као посе-
бан облик дискриминације стављајући јасно до знања да је такво удруживање забрањено. 

Шта је позивање на одговорност као 
облик дискриминације?

Шта је удруживање ради вршења дискриминације 
као облик дискриминације?
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Посебан облик дискриминације утврђен Законом о забрани дискриминације је и говор мржње (члан 11). 
Као и у претходном случају, код одређивања овог облика дискриминације пошло се од изузетака од 
једног од фундаменталних људских права – слободе изражавања. Забрањено је изражавање идеја, ин-
формација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе 
лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима 
доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин. Код овог кон-
кретног облика, кршење слободе изражавања, односно када је циљ слободе изражавања кршење вред-
ности демократског друштва, као што је забрана подстицања дискриминације, мржње и насиља против 
лица због њиховог личног својства у јавности (што подразумева не само средства јавног информисања, 
већ и скупове и друга места доступна јавности, исписивањем парола и порука или на други сличан начин).

Последњи посебан облик дискриминације утврђен Законом о забрани дискриминације јесте узнемира-
вање и понижавајуће поступање. То је поступање које има за циљ или представља повреду достојанства 
лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или не-
пријатељство, понижавајуће и увредљиво окружење. Радње узнемиравања и понижавајућег поступања 
могу бити различите. Овај облик дискриминације може се извршити вербално, изговарањем или писањем 
погрдних речи – на пример, када особу са менталном сметњом неко назове «дебилом» или «ментосом». 
Може се извршити и неком гестикулацијом или неком радњом (на пример, по уласку Рома у аутобус, 
путник запуши нос).

Закон о забрани дискриминације, поред ових препознаје  и тешке облике дискриминације (чл. 13). То је 
заједнички назив за оне видове и случајеве дискриминације који су посебно опасни, имајући у виду ко 
врши дискриминацију, где се она врши и какве последице изазива. 

Као тешке облике дискриминације Закон наводи:

1.  изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу националне, расне 
или верске припадности, језика, политичког опредељења, пола, родног идентитета, сексуалног опре-
дељења и инвалидитета;

Шта је говор мржње као облик 
дискриминације?

Шта је узнемиравање и понижавајуће 
поступање као посебан облик дискриминације?

Шта су тешки облици 
дискриминације? 
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2.  пропагирање или вршење дискриминације од стране органа јавне власти и у поступцима пред ор-
ганима јавне власти; 

3. пропагирање дискриминације путем јавних гласила;
4.  ропство, трговина људима, апартхејд, геноцид, етничко чишћење и њихово пропагирање;
5.  дискриминација лица по основу два или више личних својстава (вишеструка или укрштена дискри-

минација);
6.  дискриминација која је извршена више пута (поновљена дискриминација) или која се чини у дужем 

временском периоду (продужена дискриминација) према истом лицу или групи лица;
7.  дискриминација која доводи до тешких последица по дискриминисаног, друга лица или имовину, 

а нарочито ако се ради о кажњивом делу код кога је претежна или искључива побуда за извршење 
била мржња, односно нетрпељивост према оштећеном која је заснована на његовом личном свој-
ству.

 
Један од тешких облика дискриминације јесте и дискриминација на основу два или више личних својста-
ва (вишеструка или укрштена дискриминација), која је наведена у тач. 4. члана 13. Закона о забрани 
од дискриминације. Ова дискриминација настаје зато што идентитет једног лица одређује многа лична 
својстава, као што су пол, националност, вера, сексуална оријентација, тако да лице може истовремено 
бити дискриминисано по више личних својстава. Тако, на пример, жена ромске националности која има 
неки инвалидитет може бити дискриминисана на послу на основу свих ових својих личних својстава. У 
таквом случају нису у питању различити видови дискриминације који се преплићу, већ је у питању ви-
шеструка дискриминација, чије су негативне последице квалитативно другачије – синергијске. 

Потребно је имати у виду да Закон о забрани дискриминације прописује и неке посебне случајеве дискри-
минације, који омогућавају да се дискриминација лакше препозна. То су следећи случајеви: 

1. Дискриминација у поступцима пред органима јавне власти 
2. Дискриминација у области рада 
3. Дискриминација у пружању јавних услуга и коришћењу објеката и површина 
4. Верска дискриминација 
5. Дискриминација у области образовања и стручног оспособљавања 
6. Дискриминација на основу пола 
7. Дискриминација на основу сексуалне оријентације 
8. Дискриминација деце 
9. Дискриминација на основу старосног доба 
10. Дискриминација националних мањина 

СЛУЧАЈЕВИ  
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
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11. Дискриминација због политичке или синдикалне припадности 
12.  Дискриминација особа са инвалидитетом и дискриминација с обзиром на здравствено стање.  

Ово нису једини посебни случајеви дискриминације јер има и оних који су регулисани неким другим зако-
нима, као што су Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, закони у области образо-
вања, здравствене и социјалне заштите и др. 

Детаљније ћемо размотрити два посебна случаја дискриминације у погледу којих постоји извесно неразу-
мевање и мешање са другим појмовима. 

Дискриминација на основу пола, као посебан случај дискриминације, постоји ако се поступа противно 
начелу равноправности полова, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца 
у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног 
живота. Такође, забрана полне дискриминације подразумева и ускраћивање права или јавно или прикри-
вено признавање погодности у односу на пол или због промене пола. Под полном дискриминацијом под-
разумева се и физичко и друго насиље, експлоатација, изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање 
и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предра-
судама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености 
или надређености полова, односно стереотипних улога полова (члан 20).

Треба имати у виду да дискриминација на основу пола обухвата и дискриминацију због промене пола. 
Особе које се подвргавају промени (прилагођавању) пола имају трајан осећај психичке припадности полу 
који је супротан биолошком полу са којим су рођене. Овај сукоб између полног и родног идентитета узрок 
је великим емотивним и психичким патњама трансполних особа, па је једини начин лечења промена (при-
лагођавање) пола. Међутим, у пракси је промена пола некад основ за разне видове дискриминације, коју 
врше не само појединци, већ и институције.

То је посебан случај дискриминације који се односи на област рада (члан 16 Закона о забрани дис-
криминације) и који обухвата све „послодавце“ (државне органе али и предузећа и предузетнике) који 
својим поступањем могу да крше забрану дискриминације. Закон у овом посебном случају забрањује 
дискриминацију у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног од-
носа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на 
слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну 

Шта је то дискриминација на 
основу пола?

Шта је то дискриминација у области 
рада?
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рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове 
рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености. Заштиту од 
дискриминације ужива како лице у радном односу, тако и лице које обавља привремене и повремене 
послове или послове по уговору о делу или другом уговору, лице на допунском раду, лице које обавља 
јавну функцију, припадник/ца војске, лице које тражи посао, студент/ткиња и ученик/ца на пракси, 
лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, волонтер/ка и свако 
друго лице које по било ком основу учествује у раду. Већ смо раније указали да је само неоправдано 
прављење разлике, неједнако поступање или пропуштање дискриминација. Зато се, сходно овом зако-
ну (члан 16. ст. 3), не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства 
због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов 
обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Не сматра се дискриминацијом 
и предузимање мера заштите према појединим категоријама лица (жене, труднице, породиље, роди-
тељи, малолетници, особе са инвалидитетом и други). 

Дискриминацију на раду треба разликовати од злостављања на раду (мобинга), које је регулисано За-
коном о спречавању злостављања на раду.29 Према члану 6. овог закона, злостављање на раду је свако 
активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се по-
навља, а чији је циљ или које представља повреду достојанства, угледа, личног или професионалног 
интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижа-
вајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује 
или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос. 

Када се упореди дефиниција злостављања на раду са дефиницијом дискриминације, види се да се ове 
две појаве разликују. Код злостављања на раду битно је да се радња злостављања понавља, док дис-
криминација може бити извршена и једнократним предузимањем радње. С друге стране, злостављање 
се обично врши са циљем да се запослени дискредитује, застраши и/или да „добровољни“ отказ, што 
обично није циљ дискриминације. Међутим, злостављање на раду се може квалификовати као дискри-
минација када је засновано на личном својству запосленог, односно групе запослених. Треба имати у 
виду да се правна средства за заштиту од злостављања на раду разликују од правних средстава која се 
користе за заштиту од дискриминације.

29  Сл. гласник РС, бр. 36/2010.
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МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИКЕ/ЦЕ30

 ТИПОВИ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Дискриминација може имати обалежја индивидуалне, институционалне и структуралне дискриминације, у 
зависности од тога како се испољава и шта су њени узроци и последице.

Индивидуална дискриминација31 је понашање појединих чланова/ица расне/етничке/родне групе 
са намером да се произведе различита и/или штетна последица на чланове/ице друге расне/етничке/род-
не групе.  

Индивидуална дискриминација, која се назива и појединачном и ситуационом дискриминацијом, врши се 
у конкретној ситуацији одређеним поступањем појединца/ке према припадницима/цама неке групе. Ради 
се о поједначним случајевима дискриминације, који су редовно последица стереотипа и предрасуда које 
појединци имају према припадницима одређених група, којих ни сами дискриминатори нису свесни. Некада 
је, међутим, ова дискриминација резултат свесне намере да се припадници/це одређених група дискрими-
нишу. Као што је већ речено, намера и мотиви дискриминатора нису од правног значаја, тако да непостојање 
намере не ослобађа дискриминатора од  одговорности.

-

-
налности.  

партије. 

Институционална дискриминација је политика институције доминантне расне/етничке/родне групе, 
као и понашање појединаца/ки који контролишу ове институције и примењују њихову политику, која разли-
чито третира и/или производи несразмерно неповољније последице по припаднике/це других расних/етнич-
ких/родних група. 

30  Радни материјал са Обука о родној равноправности за инструкторе/ке родне равноправности МО РС, 
08.05.2014. 

31  Дефиниције појединих облика дискриминације су дате према:  F.L. Pincus, “Discrimination Comes in Many 
Forms: Individual, Institutional, and Structural Readings 
for Diversity and Social Justice

ПРИМЕРИ: 
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Институционална дискриминација врши се применом установљене праксе, односно уобичајеног обрасца по-
ступања према припадницима/припадницама одређених група. 
 
Као и индивидуална дискриминација, и институционална дискриминација може бити непосредна и посредна. 

До непосредне институционалне дискриминације долази када представници институције у свом деловању, 
спроводећи политику институције, неједнако поступају према припадницима/цама одређених друштвених група. 

лечења деце. 

не уносе податке о верској припадности ако се грађани/ке изјасне да припадају нетрадиционалним/
мањинским црквама и верским заједницама. 

Индиректна институционална дискриминација врши се спровођењем на први поглед неутралне политике од стра-
не институција, која према припадницима/цама одређених група производи изразито неповољније последице.

-
пајући по притужби И. К. из Н. С. против Војне гимназије у Београду, због конкурса за пријем кандидата из 
грађанства у Војну гимназију у школској 2013/2014 години, који садржи дискриминаторан услов. У конкурсу 
за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију у школској 2013/2014 години, постављен је услов да 
кандидати буду мушког пола. На основу анализе конкурса са аспекта антидискриминационих прописа Пове-
реник је констатовао да постављање овог услова представља непосредну дискриминацију на основу пола у 
области образовања: „Нејасно је на основу којих критеријума је процењено да не постоји потреба да девој-
чице упишу Војну гимназију, посебно ако се има у виду чињеница да су створени услови да жене упишу на 
војнообразовне установе вишег степена образовања. Ставови према којима се жене не исказују као потреба 
система, засновани су на стереотипима и предрасудама које је потребно превазићи. Наиме, иако је у питању 

-
денте муслиманске и јудеистичке вероисповести, иако има сазнања да међу студентима има припадни-
ка/ца ове две вероисповести, чиме им ускраћује могућност да користе услуге установе. 

стану/кући или уговор о закупу, чиме се Ромима из неформалних насеља ускраћује могућност да добију 
личну карту јер они овај услов не могу да обезбеде.  

ПРИМЕРИ: 

ПРИМЕРИ: 
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специфичан вид образовања који може да буде условљен и посебним захтевима које посао у Војсци Србије 
намеће, што подразумева и могућност постављања посебних услова у погледу психофизичких способности 
кандидата/киња, потребно је јасно указати да припадност одређеном полу, сама по себи, не сме да буде 
елиминаторни услов. Ово на пример значи да припадност одређеном полу не значи нужно и већу, односно, 
мању психофизичку спремност и издржљивост. Уколико је потребно, сви кандидати и кандидаткиње треба 
да полажу и тестове физичке спремности, поред осталих тестова прописаних за упис, па се резултати које 
постигну морају ценити искључиво појединачно, а не у односу на пол кандидата. Стога је евидентно да не 
постоји објективан разлог за постављање услова који се односи на пол кандидата, односно, постављање 
таквог услова представља непосредну дискриминацију на основу пола свих потенцијалних кандидаткиња“.32

Од 2014. године, Војна гимназија почела је да уписује девојке. 

Структурална дискриминација33 је политика институција доминантне расне/етничке/родне или друге гру-
пе и понашање појединаца/ки који примењују политику и контролишу институције, који су расно/етнички/родно 
неутрални, али за резултат имају различит и/или штетан третман мањински расних/етничких/родних других група. 

Стрктурална дискриминација се односи на норме, друштвена правила, установљене обрасце, ставове и пона-
шања од стране институција и других друштвених структура које представљају препреке за одређене групе 
или појединце/ке који тим групама припадају у остваривању права и коришћењу друштвеих ресурса који су 
доступни другима. Другим речима, ова дискриминација доводи до тога да  припадници/це појединих група, 
иако им формално припадају иста права, нису суштински једнаки у уживању тих права јер немају једнаке 
могућности да их у пракси остварују. 

Структурална дискриминација је стање које настаје када одређене групе немају једнак статус у односу на друге 
групе, као резултат неједнаких односа у њиховим улогама, функцијама, правима и могућностима. Она се препо-
знаје по томе што су одређене групе социјално искључене и онемогућене да у пуној мери учествују у економском, 
друштвеном и политичком животу. Управо зато што је стварају и одржавају актери у друштвеној структури, ова 
дискриминација се назива структуралном. До структуралне дискриминације најчешће долази тако што се при-
падници/це појединих мањинских и маргинализованих друштвених група једнако третирају иако су у неједна-
ком положају у односу на остале управо због свог друштвеног статуса и позиције, о чему се не води рачуна. С 
друге стране, она је производ уобичајеног поступања/понашања које је за већину прихватљиво и оправдано, при 
чему већина кривицу за неповољни положај одређених група најчшће приписује самим припадницима/ца групе. 
Када је у питању структурална родна дискриминација, она се, због широко распрострањених родних стереотипа 
и предрасуда, најчешће схвата као „нормално“ и „природно“ стање ствари.

На постојање структуралне дискриминације указују статистички подаци. Тако, на пример, структуралну 
дискриминацију Рома потврђују подаци о заступљености ромских студената/киња, подаци о броју Рома и 

603/2013-02 датум: 9. 12. 2013. (http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs)
33  О структуралној дискриминацији се може говорити сваки пут када институције имају тзв. неутралну тј. 

исту политику према свима, не узимајући у обзир разлике које карактеришу пирпраднике/це одредјених 
мањинских група.            
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Ромкиња запослених у државним институцијама, подаци о броју Рома и Ромкиња који примају материјалну 
помоћ и др. Када је у питању структурална дискриминација жена, на њу указују статистички подаци о малом 
броју жена на руководећим позицијама и местима одлучивања, о изразито мањем броју жена међу предузет-
ницима, о изразито већем броју жена запослених у мање плаћеним секторима пословања и сл. 

За сузбијање структуралне дискриминације није довољно користити инструменте правне заштите од дискрими-
нације јер су они прилагођени  индивидуалној и институционалној дискриминацији, а не структуралној дискри-
минацији. Кључну улогу у елиминисању структуралне дискриминације има држава, која треба да идентификује 
структуралну дискриминацију и створи оквир и друштвени амбијент за остваривање суштинске једнакости и 
пуну социјалну укљученост свих друштвених група. То подразумева интегрисање принципа недискриминације и 
једнаких могућности у све политике на свим нивоима одлучивања. Важан инструмент за сузбијање структурал-
не дискриминације представљају посебне мере у односу на поједине мањинске, маргинализоване и угрожене 
друштвене групе, које се налазе у неједнаком положају у односу на остале грађане јер се тим мерама може 
убрзати процес остваривања суштинске једнакости. То важи и када је у питању структурална родна дискрими-
нација, која се може отклонити само вођењем целовите и свеобухватне политике државе у циљу елиминисања 
родне неравноправности, што, поред осталог, подразумева предузимање посебних мера у корист жена, као што 
су квоте за мање заступљени пол и сл. Да би се сагледала и пратила појава структуралне родне дискриминације, 
неопходно је редовно и свеобухватно приказивање родно осетљивих података, који омогућавају да се утврди да 
ли постоји неравноправност међу половима, али је она важан инструмент за креирање, планирање и спровођење 
политика које су усмерене на отклањање постојећих родних неједнакости. 

У Србији су сви факултети подједнако доступни и женама и мушкацима, тако да у области високошкол-
ског образовања не постоји непосредна дискриминација на основу пола у приступу образовању. Међу-
тим, иако су прописи о условима уписа полно неутрални, у пракси је евидентна хоризонтална родна се-
грегација у образовању, која је еклатантан пример структуралне дискриминације. Жена је много више 
него мушкараца на факултетима који их оспособљавају да обављају «типично женска» занимања, док је 
мушкараца много више него жена на факултетима који их оспособљавају за обављање «типично муш-
ких» занимања. То потврђују статистички подаци: међу дипломираним студентима у 2012. години, жене 
је било много више у следећим подручјима: образовање (87%), здравство и социјална заштита (73%), 
уметност и хуманистичке науке (71%) и друштвене науке, пословање и право (61%); мушкарци су чинили 
већину свих дипломираних студената у следећим подручјима високог образовања: техника, производња 
и грађевинарство (65%), природне науке, математика и информатика (54%), пољопривреда и ветерина 
(54%) и услуге (51%). На тржишту рада „женска“ занимања третирају се као мање вредна од „мушких“ 
занимања, па су и мање плаћена. Крајњи исход оваквог стања ствари јесте да високообразоване жене 
у Србији мање зарађују од мушкараца. У 2012. години високообразоване жене су у просеку зарађивале 
88.199 дин. месечно, а високообразовани мушкарци 115.040 дин. месечно, што је на месечном нивоу за 
26.841 дин. више у корист мушкараца.34

ПРИМЕР: 

34  Жене и мушкарци у Србији. (2014). Републички завод за статистику. Београд.  
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Да би се хоризонтална родна сегрегација у образовању елиминисала, потребно је дугорочно предузимати одго-
варајуће мере у многим областима. На пример, у неким државама факултети уводе посебне уписне квоте за жене и 
мушкарце. Тако је, на пример, један државни правни факултет објавио конкурс за упис студената/киња на студије 
права, и то укупно 220 студената, од којих је половина места за мушкарце, а половина за жене. На конкурс се пријаво 
661 мушкарац и 1263 жене, а примљено је 110 мушкараца и 113 жена. Последњи мушкарац на листи примљених 
кандидата мушког пола остварио је минималних 23,64 поена, а последња жена на листи примљених кандидата 
женског пола остварила је минималних 26,26 поена. Ова одлука је оспорена пред судом као дискриминатска, са 
образложењем да уписне квоте онемогућавају конкуренцију припадника/ца оба пола,  те да су у конкретном случају 
уписне квоте биле препрека за пријем особа женског пола. Суд је утврдио да увођење уписних квота не представља 
дискриминацију особа женског пола јер се ради о мери која има законит циљ, који се огледа у балансираном 
учешћу представника оба пола у правничком образовању, с обзиром да је, према статистикама, жена много више 
у правничким професијама него мушкараца. По оцени суда, разлику у броју остварених поена између мушкараца и 
жена објашњава чињеница да је за упис конкурисало много више жена него мушкараца.

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО БАВИТИ 
СЕ ДИСКРИМИНАЦИЈОМ 

Дискриминација је једнако третирање неједнаких као и неједнак третман једнаких. Да би се постигла равноправност 
између особа или група лица које су неједнаком положају у односу на остале грађане/ке, уводе се, понекад, афирмативне 
мере/акције. Афирмативне мере фактички значе одступање од основног начела формалне једнакости и уводе се као 
привремене мере, које треба да доведу до равноправности и не сматрају се дискриминацијом.  Устав Републике 
Србије у члану 21. забрањује сваки облик дискриминације и истовремено уводи могућност посебних мера „ради пости-
зања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима“. 

Примери афирмативне акције које су инструктори/ке препознали/ле из праксе МО и ВС:

увођење квота за жене за упис на Војну академију. Када је 2007.г. Војна академија отворила места за упис 
девојака користила је квоте за упис. Последњих година девојке се на ВА уписују без квоте. Забележена је 
тенденција раста интересовања за упис на Војну академију међу девојкама. 
ако кандидат и кадидаткиња испуњавају подједнако услове за промовисање у виши чин, у периоду афирма-
тивне акције, жени се може дати предтност са циљем да се повећа број жена у вишем чину како би се дао 
пример осталим женама да могу напредовати у каријери и доприносити систему својим знањем и радом. 
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ЦИЉЕВИ

-
ноправности међу грађанима/кама део уставног опредељења државе и инситицуионалног оквира 
земље

Већина грађана и грађанки знају да Република Србија има законе који се односе на равноправност. Међутим,  
већина не зна који су то тачно закони и зашто су они важни. Важно је да учеснике/це обуке упознате са по-
стојањем законских прописа и норми које штите грађане од дискриминације, у великом спектру друштвених 
области, као и да су они обавезујући, како на општедруштвеном, тако и на индивидуалном нивоу.

Материјал  о институционалним механизмима и правним оквирима у вези са антидискриминацијом.

ОПИС

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: 
АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ 
ЗАКОНСКИ ОКВИР У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

V

1. КОРАК:

2. КОРАК:

Објасните учесницима/цама да ћете у оквиру обуке о овој тематској целини представити кључне законе у 
Републици Србији којима се уређује ова област. Нагласите да знате да је важно да учесници/це имају основну 
информацију о томе који законски оквир постоји и како се примењује. 

Позовите учеснике/це да наброје законе који регулишу област дискриминације и изнесу своје мишљење о 
њиховој примени и спровођењу. Такође, питајте их да ли се сами осећају заштићени од дискриминације. 
Након дискусије, кроз интерактивно презентовање изложити радни материјал.
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ТРАЈАЊЕ: 20 минута. 

ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив Циљ Техника

5 мин Шта знам о 
институционалним 
механизмима и 
законима у Републици 
Србији 

Да учесници/е 
препознају колико 
су информисани/е и 
шта би још требало 
да знају

Дискусија или краћи 
тест за проверу знања 
учесника/ца  

15 мин Национални законски 
оквир и механизми 
правне заштите

Да се учесници/е 
упознају са законима 
и институционалним 
механизмима 

ППП 
Интерактивно 
презентовање 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ и УЧЕСНИКЕ/ЦЕ

ЗАКОНСКИ  
ОКВИР 

 из 2006. године («Сл. Гласник РС», бр. 98/2006) прокламује 
дискриминације. 

Члан 21 - Пред Уставом и законом сви су једнаки.
Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.
Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу 
расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или 
другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне 
равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

Овом одредбом забрањена је свака дискриминација, посредна и непосредна, по било ком личном својству.  
У Уставу је изричито наведено неколико личних својстава, али ова листа није затворена, јер Устав забрањује 
дискриминацију по било ком личном својству. 
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И многе друге одредбе Устава Републике Србије забрањују дискриминацију. Тако је у члану 15. прописано 
да држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности, у члану 76., 
који се односи на забрану дискриминације националних мањина,  прописано је да се „припадницима 
националних мањина јамчи равноправност пред законом и једнака законска заштита“, те да је забрањена 
било каква дискриминација због припадности националној мањини, при чему је изричито наведено да 
се не сматрају дискриминацијом посебни прописи и привремене мере које Република Србија може увести 
ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају 
већини.

 („Сл. глaсник РС», бр. 22/2009) који је усвојен 2009. године и пред-
ставља општи и основни закон којим се утврђују многи облици дискриминације и поступци којима се 
штити од дискриминације. Овај закон дефинише дискриминацију на следећи начин:

Чл. 2 - изрази «дискриминација» и «дискриминаторско поступање» означавају 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, 
родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, 
здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, 
изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима (у даљем тексту: лична својства). 

Овај закон такође дефинише облике дискриминације и посебне случајеве дискриминације.  Поред тога, 
њиме је успостављен Повереник за заштиту равноправности, независни државни орган кога бира Народ-
на скупштина на период од 5 година. 
 
Закон о равноправности полова („Сл. глaсник РС», бр. 104/2009) којим се одређује појам дискримина-
ције по основу пола а органи јавне власти се обавезују да развијају активну политику једнаких могућности 
и равноправно учешће полова у “... свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука које су од 

право повређено и може тражити правну заштиту. 

 („Сл. лист СРJ», бр. 11/2002, «Сл. лист СЦГ», 
бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa и «Сл. глaсник РС», бр. 72/2009 - др. Зaкoн). Овај закон предвиђа заштиту 
од сваког облика дискриминације према припадницима националних мањина и обавезу предузимања 
мера за остваривање пуне равноправности између припадника националних мањина и већинског станов-
ништва. Он такође признаје и нека посебна права која се гарантују припадницима националних мањина и 
њиховим мањинским заједницама. 
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 („Сл. глaсник РС», бр. 33/2006“) је за-
кон којим се забрањује посредна и непосредна дискриминација особа са инвалидитетом, дефинишу теш-
ки облици дискриминације и предвиђају посебни облици дискриминације ових лица због инвалидности 
(нпр. дискриминација у погледу доступности услуга, приступа објектима у јавној употреби, дискримина-
цију у васпитању и образовању, пружању здравствених услуга и сл.). Закон предвиђа и обавезу органа 
власти да предузму посебне мере у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом и судску грађан-
скоправну заштиту од дискриминације по овом основу. 

 („Сл. глaсник РС», 
бр. 36/2009“) уређује посебне мере у циљу подстицања запошљавања особа са инвалидитетом и стварања 
услова за њихово равноправно укључивање на тржиште рада и многе друге мере у вези са остваривањем 
права на рад и професионлану рехабилитацију. 

Антидискриминациони прописи утврђени су и у другим законима: 

 („Сл. глaсник РС», бр. 18/2010),  Закон о основама си-
 („Сл. глaсник РС», бр. 72/2009 и 52/2011 ), Закон о раду („Сл. глaсник РС», 

бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009),  («Сл. глaсник РС «, бр. 83/2014), Закон о мла-
дима („Сл.гласник РС“, бр. 50/2011“) и многи други закони, који садрже одредбе о забрани дискриминације 
(тзв. антидискриминационе клаузуле).

И прописи који  се односе на Војску Србије садрже прописе који се тичу забране дискриминације:

,35 који одређује тачком 11. да одредбе овог закона о саставу Војске Србије једнако 
се односе на жене и мушкарце. Тачком 13. да је забрањено је повлашћивање или ускраћивање припадника 
Војске Србије у његовим правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне или националне при-
падности, порекла или због неког другог личног својства.  

36 прописује да Министарство одбране обавља послове инспекцијског надзора у вези 
са извршавањем 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 овим законом, а који се, поред осталог, односе и на забрану дискриминације и равноправност 
полова (чл. 16. ст. 1. тач. 8). 

 као једну од најважнијих норми истиче да припадник војске по-
штује личност и различитости.

Кодекс професионалне етике на Универзитету  одбране у Београду као основне постулате и начела етичког 
кодекса, која су полазиште сваког рада и деловања на Универзитету, између осталих прописује једнакост 
свих грађана пред законом, забрану дискриминације и развијање духа толеранције. 

35  Сл. гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон и 10/2015.
36  Сл. гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон, 104/2009 - др. закон и 10/2015.
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,37 Статут Медицинског факултета Војномедицинске академије,38 као и Статут 
Војне академије39 одређују да право на подједнако квалитетне услове студирања важи за све кадете, односно студенте.

регулисано:

 1.  Официри, подофицири и цивилна лица на служби у Војсци Србије међусобно се ословљавају са „ви“ и 
„господине (госпођо)“, наводећи чин, звање или презиме. 

 2.  Појмови који се користе при обраћању у мушком роду обухватају исте појмове у женском роду, у скла-
ду с прописима Републике Србије о забрани дискриминације и о равноправности полова.

 5.  Одређивање једног од родитеља на дужност органа унутрашње службе, ако су обоје запослени и 
имају дете до три године живота, врши се у складу са законом.   

 3.  Војна лица мушкарци морају увек бити уредни, обријани и подшишани тако да зулуфи досежу највише до 
половине уха, а да коса не пада на уши и крагну одеће. Дозвољено је ношење бркова који могу да буду 
шири највише до један центиметар са сваке стране од ширине горње усне и да не прелазе испод линије 
спајања горње и доње усне, а није дозвољено ношење минђуша.

                 Војна лица жене када су у униформи морају имати уредну фризуру, тако да их не oмета у обављању функци-
оналних дужности. Косу носе уредно скупљену тако да омогућава несметано ношење капе односно шле-
ма. Дозвољена је дискретна шминка. Није дозвољено видљиво ношење украса (осим прстена, минђуша 
дужине до један центиметар и неупадљиве шнале за косу). Нокти морају бити уредно подрезани. 

 4.  Мушкарци и жене се смештају у одвојене спаваонице. За ученике и кадете војношколских установа који се 
школују за војне дужности спаваонице се посебно опремају и уређују. 

                За мушкарце и жене одређују се и видно обележавају посебне санитарне просторије или део сани-
тарних просторија. 

Ословљавање

Уредност

Унутрашња служба

Ред у војним комплексима и војним објектима

37  Сл. војни лист РС, бр. 24/11, чл. 134.
38  Сл. војни лист РС, бр. 17/12, чл. 127.
39  Сл. војни лист РС, бр. 17/12, чл. 135.
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                На дужност органа унутрашње службе не одређују се војна лица и цивилна лица на служби у Војсци 
Србије која имају дете млађе од седам година или тешко оболелог члана уже породице коме је неоп-
ходна туђа нега и помоћ, а немају брачног друга или пунолетног члана домаћинства, осим уз њихову 
писану сагласност. 

 6.  Делокруг и одговорност свих нивоа командовања, права, обавезе и одговорност припадника Војске 
Србије, поступак процене и управљања ризиком, мере чијом се применом односно спровођењем оси-
гуравају заштита, посебна права, обавезе и мере заштите у вези с безбедношћу и заштитом здравља 
на раду и обуци (настави), заштита младих (ученика и кадета војношколских установа који се школују 
за војне дужности) и жена које раде на радном месту с повећаним ризиком који би могао да им угрози 
остваривање материнства, остварују се у складу с прописима Министарства одбране којима се ова 
област уређује.

Усвајањем Устава и ратификацијом међународних аката држава Србија се обавезала да свакоме на својој тери-
торији обезбеди правну заштиту у случају дискриминације како би право на једнакост учинила практичним 
и делотворним. Испуњавајући ову своју дужност, држава је успоставила целовит и кохерентан систем правне 
заштите од дискриминације. Тај систем чине различити облици грађанскоправне, кривичноправне, прекршајно-
правне и уставносудске заштите, а право на недискриминацију штити и Повереник за заштиту равноправности. 

Грађанскоправна заштита од дискриминације представља облик непосредне заштите права на недискри-
минацију. Пружање те заштите регулисано је тако што су супстанцијалним правилима прописани облици 
грађанскоправне заштите која се пружа, укључујући и накнаду штете због дискриминације, док је процесним 
правилима регулисан поступак у парницама за заштиту од дискриминације. 

Прекршајноправна заштита од дискриминације уређена је Законом о забрани дискриминације и другим ан-
тидискриминационим прописима, којима су инкриминисани као прекршаји разноврсни акти дискриминације.

Кривичноправна заштита од дискриминације уређена је Кривичним закоником из 2005. године, који про-
писује три кривична дела у вези са забраном дискриминације: повреда равноправности (чл. 128), повреда 
права употребе језика и писма (чл. 129) и расна и друга дискриминација (члан 387), као и читав низ кривичних 
дела против људских права и слобода, која садрже елементе дискриминације.

Заштита од дискриминације пред Повереником за заштиту равноправности остварује се тако што По-
вереник спроводи поступак по притужбама због дискриминације у којем испитује да ли је дискриминација 

Заштита у Војсци Србије

МЕХАНИЗМИ ПРАВНЕ 
ЗАШТИТЕ
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извршена и изриче законом прописане мере. Повереник је овлашћен да поводом стратешки важних случаје-
ва дискриминације покрене парницу пред судом, а овлашћен је на подношење прекршајних и кривичних 
пријава,  као и на покретање поступка за оцену уставности и законитости пред Уставним судом поводом зако-
на и других прописа за које оцени да садрже дискриминаторне одредбе. 

Заштита од дискриминације пред Уставним судом Србије остварује се путем контроле уставности и зако-
нитости закона и других општих аката с аспекта забране дискриминације и одлучивањем по уставној жалби. 

Сваки од наведених правних механизама има свој посебан циљ и сврху. Неки се користе ради заштите самог 
дискриминисаног лица, да би се спречило понављање дискриминације и отклониле последице дискрими-
нације, а неки се користе да би дискриминатор био кажњен за оно што је учинио/ла. У неким случајевима 
дискриминације довољно је да се употреби само један механизам, али је понекад потребно употребити више 
механизама, јер се само тако може спречити даље испољавање дискриминације.
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са посебним освртом на Војску Србије

Сврха обуке о овој теми је да укаже на положај жена у Републици Србији, с посебним освртом на положај 
жена у Министарству одбране и Војсци Србије, користећи званичне статистичке податке. Потребно је указати 
не само на бројчану заступљеност жена у систему одбране него и на улоге и функције које жене у систему 
заузимају. Направити поређење са државама у региону. 

ОПИС

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: 
ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ40

VI

При презентацији статистичких података, користити поуздане изворе, односно истраживања и анализе зва-
ничних институција (нпр. Републичког завода за статистику) или организација које су специјализоване за 
истраживачки и аналитички рад.  Када желите да прикажете стастичке податке о броју и положају жена у 
Војсци Србије, поуздан извор података представљају извештаји Министарства одбране Републике Србије.  
При презентацији података, потребно је тачно навести извор података, а када се подаци представљају, треба 
објаснити контекст, годину објављивања и шта подаци предстaвљају. 

С обзиром на то да је први циљ обуке о овој теми, да се учесници/це обуке упознају са статистичким подацима 
о положају жена и мушкараца у Републици Србији, препоручено је користити податке из публикације Жене и 
мушкарци у Републици Србији, Републичког завода за статистику.41 Ова публикација има податке разврстане 
по полу из следећих области: становништво, здравство, образовање, социјална заштита, правосуђе, запос-
леност,  зараде и пензије, коришћење времена и доношење одлука. 

40  Може се изодити као посебна тематска целина, са детаљним представљањем података о положају жена и 
мушкараца у Републици Србији са фокусом на положај жена у Војсци Србије и са вежбом, нпр. показатељи 
равноправности. Друга могућност је да се не изводи као посебна тематска целина, али да се у оквиру друге 
целине представе на једном слајду кључни подаци са циљем да се представи положај жена и мушкараца, са 
фокусом на ВС.  

41  Жене и мушкарци у Републици Србији. (2014). Републички завод за статистику. Београд. Доступно на: http://
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Други циљ обуке о овој теми фокусиран је на положај жена у Министарству одбране и Војсци Србије, те се као 
један од извора података препоручује студија Положај жена у оружаним снагама Западног Балкана, која 
нуди податке о Републици Србији, као и податке из четири Министарства одбране и оружаних снага из Босне 
и Херцеговине, Бивше Југословенске Републике Македоније, Црне Горе и Републике Србије.42

Када говорите о положају жена у МО и ВС, битно је представити податке не само о броју жена у Војсци 
Србије, већ и о заступљености жена у Војсци Србије по чиновима; на руководећим/командним местима; у 
мултинационалним операцијама (и на којим позицијама); проценат жена које су завршиле додатне обуке и 
школовања који су битни за каријерно напредовање; проценат дисциплинских мера према женама и муш-
карцима; проценат жена и мушкараца који је напустио ВС и разлоге напуштања и друге податке које сматрате 
релевантним. 

42  Положај жена у оружаним снагама Западног Балкана. (2014). UNDP SEESAC. Београд. Доступно на  
http://www.seesac.org/publication.php?l1=72
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-
спективе представља саставни део реформе

како укључивање родне перспективе дорпиноси повећању ефикасности сектора безбедности

Ово је централна тематска целина јер објашњава суштину процеса реформе сектора безбедности, зашто је 
родна равноправност један од кључних елемената реформе сектора безбедности и на који начин се родна 
перспектива интегрише у овај процес. Учесницима/цама обуке треба објаснити да реформа сектора безбед-
ности представља концепт настао у деведесетим годинама двадесетог века,  као одговор на промењене без-
бедносне изазове у свету.  Постоје различите дефиниције реформе сектора безбедности које нуде шире или 
уже разумевање процеса али оно што је заједничко за све дефиниције јесте да реформа сектора безбедности 
представља трансформацију свих актера у систему безбедности како би функционисали у складу са демо-
кратским нормама и принципима владавине права.

Важно је истаћи да први циљ реформе сектора безбедности јесте да обезбеди демократско цивилну контролу 
сектора, и друго, да развије ефикасни и одржив систем безбедности. Реформа сектора безбедности такође 
значи да овај процес треба да се одвија транспарентно, уз поштовање људских права. Важно је и нагласити 
да не постоји универзални приступ у имплементацији реформе сектора безбедности већ да процес треба да 
се реализује у складу са  националним/локалним потребама. 

Реформа сектора безбедности подразумева да се сектор безбедности састоји од државних и недржавних 
институција које имају улогу да осигурају безбедност државе и њених грађана/ки. Поред тога, процеси ре-
форме сектора безбедности су тако организовани да се баве различитим проблемима као што су корупција, 

ОПИС

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: РОД 
И РЕФОРМА СЕКТОРА 
БЕЗБЕДНОСТИ43

VII

43  Тематска целина базирана је на следећим изворима: Valasek, K. (2008). Security Sector Reform and 
Gender, Gender and SSR Toolkit, Tool 1. DCAF; Hendricks,C.,Hutton, L. (2008). Defence Reform and 
Gender, Gender and SSR Toolkit, Tool 3. DCAF; Сет приручника о родним питањима и реформи сектора 
безбедности, Практикум 1. (2008). DCAF. Достпуно на: http://www.dcaf.ch/Publications/Security-Sec-

and-Gender-Practice-Note-3
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1. КОРАК:
Објасните учесницима да ћете у оквиру ове тематске целине покушати да објасните концепт реформе сектора 
безбедности и да је родна равноправност интегрални део реформе сектора безбедности која доприноси ор-
ганизационој и оперативној ефикасности.  

2. КОРАК:
Изведите вежбу44 како бисте на интерактиван начин објаснили како оружани сукоби различито утичу на 

-
ти мишљење полазника/ца о различитим утицајима оружаног сукоба на живот и улогу мушкараца, жена, 
дечака и девојчица. Отпочети са усмереном дискусијом помоћу следећих питања, водећи рачуна да се не 
репродукују стереотипи:

1. Које улоге имају мушкарци а које жене у рату?
2. Шта то током оружаног сукоба оставља теже последице на жене/девојке?
3. Шта то током оружаног сукоба оставља теже последице на мушкарце/дечаке?
4.  Шта се може десити женама/девојкама и мушкарцима/дечацима и како се могу променити њихове улоге 

током оружаног сукоба?
5.  Које све промене могу уследити након окончања оружаног сукоба које се одражавају на улогу жена и 

мушкараца? 

потреби додатна објашњења. 
Могући одговори које можете користити за усмеравање дискусије: 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

нарушавање људских права, успостављање транспарентности надзора над радом институција, и друштвеним 
појавама које могу нарушити безбедност, као што су криминал и оружано насиље.  

Укључивање родне перспективе у систем одбране, део је реформског процеса институција који се врши у 
складу са демократским нормама и приниципима владавине права а чији елемент је и  родна равноправност. 
Интеграција родне перспективе у систем одбране је важна зато што се на тај начин у креирање,  имплемен-
тацију и евалуацију безбедносних националних политика уграђују искуства, знања и потребе и мушкараца и 
жена. Реформа система одбране мора да одговори на потребе свих грађана/ки у једној заједници а безбед-
ност појединца/ке зависи од многих фактора, као што су пол, етницитет, старосна доб, сексуална оријента-
ција, грађански статус, религијско опредељење и др. 

44  Ова вежба прилагођена је према примеру преузетом из “Core Pre-deployment Training Materials (CPTMs), UN 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO)
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3. КОРАК:
Објасните по чему се нови приступ безбедности разликује од традиционалног који је фокусиран првенствено 
на националну безбедност. Концепт реформе сектора безбедности је настао касних деведесетих година као 
одговор на нове безбедносне изазове и нуди другачије разумевање шта значи национална безбедност чиме 
се отвара и потреба у институцијама безбедности за различитим знањима и вештинама како би оне пружиле 
ефикасне услуге. Фокус новог приступа је на људској безбедности која укључује различите апсекте: економску, 
социјалну, политичку, као и безбедност која се односи на заштиту природног окружења или исхране. Нова кон-
цепција огледа се и у томе што се безбедност разуме као кључни услов за одрживи развој и заштиту људских 

46  „Људска безбедност се не може више разумети само у војним оквирима... Штавише, она мора да 
укључи економски развој, социјалну правду, заштиту животне средине, демократизацију, разоружање, 
и поштовање људских права, као и валадавину права“, Кофи Анан, Генерални секректар УН, 2001 (Kofi 

хране, енергената и воде који су потребни за свакодневни живот породице или заједнице. Поред тога, жене 
и девојчице су више изложене сексуалном насиљу и могу бити силоване и коришћене као сексуално робље45. 
Али, не треба заборавити да жене нису само жртве, већ и активни учесници оружаних сукоба. 

-
но регрутовани, тј. одведени у оружани сукоб. Велики проценат мушкараца од укупног броја регрутова-
них, погине током оружаних сукоба. 

-
чарани, фрустрирани и склони насиљу, јер не испуњавају улогу која се од њих очекује. 

-
ног насиља, трговине људима, имају слабији приступ правној заштити. 

и/или партнера. Дешава се да жене, ради преживљавања и одржавања породице, постају сексуалне раднице. 

се претпоставља да су били борци, чиме се занемарују жене и девојчице и њихово искуство током конфликта.

Наведене ставке о различитом утицају оружаних сукоба ће олакшати разумевање зашто је битно уградити различита 
искуства мушкараца и жена, тј. родну перспективу у реформу сектора безбедности о чему ћете причати у наредном 
кораку. 

Током оружаног сукоба:

Након оружаног сукоба 



76

ПРИРУЧНИК за обуке из области родне равноправности у Министарству одбране Републике Србије и Војсци Србије

права.46 Учесници/актери спровођења безбедности нису више само званичне безбедносне институције које 
имају мандат да користе силу (војска и полиција нпр.) јер се фокус безбедности померио са безбедности 
државе на безбедност појединца/ке. Потребно је да се сектор безбедности налази под демократско цивил-
ном контролом, а да његове институције функционишу у складу са демократским принципима и владавином 
права.  Не постоји јединствена дефиниција шта је безбедност, а оно што је битно јесте објаснити учесницима/
цама да реформа сектора безбедности треба да се спроводи у складу са националним приоритетима и по-
требама, да мора да буде ефикасна и у складу са међународним стандардима и нормама у области људских 
права. Број и улога актера се проширио те укључује и  нетрадиционалне актере, нпр.  правосудни систем и 
цивилно друштво. 

Треба нагласити да реформа сектора безбедности, између осталог, уважава улогу и потребе жена, која је 
била занемаривана у конфликтним, постконфликтним и кризним ситуацијама, што је потврђено одредбама 
Резолуције 1325 СБ УН. Такође, потребно је нагласити да реформа сектора безбедности подразумева да се 
повећа учешће жена у мировним процесима. 

Оружани сукоб има различит утицај на жене/девојчице и мушкарце/дечаке. Ратови и конфликти често са 
собом носе брзе друштвене и културне промене у вези са тим шта мушкарци и жене, дечаци и девојчице могу 
радити и како се могу понашати. Многи савремени оружани сукоби су узроковани кршењем људских права. 
То је управо разлог зашто је изузетно битна промоција и заштита људских права, укључујући права жена и 
деце који као рањива категорија доживљавају највеће патње током конфликата. Постконфликтни процеси 
изградње друштва такође имају своје негативне утицаје на безбедност жена и зато је важно укључити и 
жене, и организације које заступају жене на локалном нивоу у процесе изградње мира и постконфликтног 
развоја.

Други разлог за заштиту људских права жена је тај што се тиме поспешује успостављање и стабилизација ми-
ровног процеса. Друштво које је било изложено деструктивном утицају конфликта и кршењу људских права 
може пребродити кризу само ако сви припадници друштва учествују у реконструкцији друштва и увере се да 
је правда доступна свима равноправно. Често се кршење људских права жена не узима у обзир.  Игнорисање 
и неузимање у обзир права жена може успорити процес опоравка и негативно утицати на успостављање 
трајног и стабилног мира након оружаног сукоба.

4. КОРАК:
Када објашњавате укључивање родне перспективе у национални контекст реформе сектора безбедности, 
треба у обзир узети мисије и задатке Војске Србије.47 Примери треба да буду практични и да покажу на 
који начин треба уградити родну перспективу у сектор безбедности и да она има сврху у свакодневном 
раду.  За примере користити различите изворе, новинске чланке, вести са вебсајта Минстарства одбране 
Републике Србије, или примере из праксе која инструктори/ке имају из својих организационих јединица.  

47  Мисије Војске Србије: 1) одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља; 2) учешће у изградњи и 
очувању мира у региону и свету; и 3) подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности. 

docx, приступљено 22. 09.2015.)



77

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: РОД И РЕФОРМА СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ

За извођење обуке о овој теми, треба да добро разумете концепт који образлажете и потребно је да се ин-
формишете и прочитате релевантну литературу из ове области.48  Такође, битно је да сви инструктори/ке 
у тиму МО и ВС имају исти ниво знања о реформи сектора безбедности јер је ово кључна тематска област која 
треба да аргументује како се укључује родна равноправност у политике одбране и у свакодневне активности.  

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

Флипчарт, фломастери,  материјал за учеснике/це; ППП

ТРАЈАЊЕ: 60 мин. 

ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив дела сесије Циљ Метода

20 мин Безбедност и род Да учесници/це 
разумеју како је 
родна равноправност 
повезана са реформом 
сектора безбедности 

Дискусија у пленуму 
и обраћање 
инструктора/ки 

30 мин Вежбе Да учесници 
препознају 
различите потребе 
жена и мушкараца 
у конфликтним 
ситуацијама 

Рад у малим групама 
или индивидуални 
рад ако постоји радни 
лист  

10 мин Сумирање сесије  Истицање кључних 
тачака 

Обраћање 
инструктора/ки

48  Сет  приручника о родним питањима и реформи сектора безбедности, Практикум 1. (2008). DCAF. 

приручника о родним питањима и реформи сектора безбедности, Практикум 3. (2008). DCAF. Доступно 
Secu-

rity Sector Reform and Gender, Gender and SSR Toolkit, Tool 1. DCAF; Hendricks,C.,Hutton, L. (2008). Defence 
Reform and Gender, Gender and SSR Toolkit, Tool 3. DCAF;
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ и УЧЕСНИКЕ/ЦЕ

РЕФОРМА СИСТЕМА ОДБРАНЕ И 
РОДНА ПИТАЊА

ЗАШТО?

Реформа сектора безбедности треба да задовољи различите безбедносне потребе мушкараца, жена, мла-
дића, девојака, дечака и девојчица. Интеграција родних питања представља кључну претпоставку ефикасно-
сти и преузимања одговорности унутар сектора безбедности, као и успостављању легитимитета над проце-
сима реформе сектора безбедности.

Интеграција родних питања у систем одбране подразумева уношење искуства, сазнања и интересовања жена 
и мушкараца у процес креирања политика и структура за националну одбрану, спровођење тих политика и 
вредновање постигнутих резултата. Интеграција родних питања у процесе реформе система одбране је сред-
ство за постизање следећих циљева које смо поделили у три подгрупе које одговарају на питања:

да савремене оружане снаге поседују одговарајуће оперативне способности. Одбрамбене снаге су ангажо-
ване, пре свега за одбрану државе, затим у сложеним мировним мисијама у очувању мира, које у савремено 
доба захтевају нетрадиционалне вештине и знања као што су комуникационе вештине, знање страних јези-
ка, информационих технологија и др. Самим тим, систем безбедности као послодавац мора да привуче што 
различитије професије и квалификоване кандидате/киње из целокупног корпуса становништва. Разноли-
кост у саставу снага и интеграција родних питања у операцијама омогућава систему одбране да боље обави 
нове задатке које се од њега траже. На пример:

 �  Искуство је показало да жене у мировним мисијама појачавају делотворност мисије у специфичним слу-
чајевима: женско војно особље је неопходно за вршење претреса жена приликом блокаде путева, на 
аеродромима, итд.; локално становништво сматра жене у мировним снагама много приступачнијим од 
мушкараца; жене у мировним снагама могу много лакше прикупити инфомације од локалног женског ста-
новништва, чиме обезбеђују драгоцене обавештајне податке; много је вероватније да ће и жене и мушкар-
ци који су жртве сексуалног злостављања то пре открити женама у мировним снагама; жене у мировним 
снагама су позитиван узор локалном женском становништву да се придружи оружаним и безбедносним 
снагама. Но, не треба разумети да су ово једини примери у којима жене доприносе ефикасности система.

Обезбедити одговор на потребе сектора 
безбедности:

1
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КО?

потребе људи разликују се у зависности од фактора као што су пол, етничка припадност, старост, физичке 
способности, сексуално опредељење, економски статус, држављанство, верска припадност и др.

су жртве родно заснованог насиља, у смислу масакра који се одвија само над припадницима једног пола, си-
ловања и насиља уличних банди. Обезбеђивање заштите жена, мушкараца, младића, девојака, девојчица и 
дечака за време и после конфликта треба да буде приоритет у програму било које реформе система одбране. 
Припадници оружаних снага могу бити починиоци родно заснованог насиља над цивилима и другим при-
падницима оружаних снага. Приступ у промовисању људских права којим се узимају у обзир родна питања, 
на пример путем повећања родне сензитизације и поштовања правила понашања, могу допринети превен-
тивном деловању. 

-
мом одбране. Чак и када не постоје формалне препреке, често постоје тачно одређени нивои до којих жене 
могу професионално да напредују.

улогу у заштити демократских друштава, укључујући и одбрану суштинских вредности попут права на др-
жављанство и равноправност.

Укључивање жена и стручњака/иња за родна питања у тела која врше надзор над системом одбране може 
обезбедити да одбрамбена политика и програми  постану родно осетљиви и одговорни, односно да одговоре 
на спрецифичне безбедносне потребе мушкараца, жена, девојака, младића, девојчица и дечака. Поред тога, 
консултације са организацијама које се баве питањима заштите права жена могу допринети холистичком 
разумевању безбедности у процесу цивилног надзора.

Обезбедити одговор на различите 
безбедносне потребе у друштву:

Створити репрезентативне оружане снаге 
и безбедносне институције:

Јачати демократски и цивилни надзор 
над оружаним снагама:

2

3
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КАКО?

Могу се употребити две комплементарне стратегије како би се родна питања уврстила у политику и програми-
рање РСБ-а, а то су: 

-
карце, младиће и девојке у свакој фази политике и програмског циклуса, укључујући процену, планирање, 
спровођење, надгледање и евалуацију. 

у институцијама безбедности, те је стога неопходно предузети активности на повећању запошљавања жена, 
њиховом задржавању у служби и професионалном напредовању и као и учешће организација цивилног 
друштва (ОЦД), посебно организација жена. 

На који се начин родна питања могу интегрисати 
у реформу сектора безбедности (РСБ)?

САВЕТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РОДНО ОДГОВОРНЕ 
ПОЛИТИКЕ РСБDА ?

Интеграција родних питања подразумева следеће:

-
ва знања и капацитете како би ојачали своју улогу у систему;

засноване на подацима и родно одговорне политике;
-

ирање политике РСБ-а (нпр. путем обуке о родној равноправности или кратких предавања);
-

ма, а који подржавају интеграцију родних питања;

мушкарце, жене, девојке, девојчице, младиће и дечаке;

представнице организација жена;
-

вођење, надгледање и вредновање политике РСБ-а.
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ЦИЉЕВИ

-
ност. Фокус обуке је да се учесници/це обука упознају са принципом «3Пе» (Participation, Protection, 
Prevention – Учешће, заштита и превенција)49

акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и 
безбедност у Републици Србији (2010 – 2015) 

Обука о овој теми треба да објасни значај Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 - Жене, 
мир и безбедност, по чему је она иновативна и на који начин је она релевантна за национални ниво. Такође, 
поред Резолуције 1325, треба објаснити укратко и «пратеће» Резолуције и зашто су оне донете. Обука треба 
да се састоји од предавања и интерактивног дела у коме ће се радити на задату тему и дискутовати.  

ОПИС

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: 
РЕЗОЛУЦИЈА САВЕТА 
БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА 1325 – ЖЕНЕ,МИР И 
БЕЗБЕДНОСТ 

VIII

49  Важно је прилагодити извођење обуке циљној групи, ако су професионални војници њима не треба  
3 Пе али треба да разумеју зашто је Резолуција важна и да је обавезујућа за све земље чланице УН.

1. КОРАК:
Објасните учесницима/цама да је овај део обуке теоријски али се бави кључним међународним документом 
који повезује искуство жена у сукобу са одржавањем међународног мира и  безбедности. Резолуција 1325 
Савета безбедности наглашава последице и утицај конфликата и оружаних сукоба на жене и и девојке и важ-
ност улоге жена у изградњи мира и постконфликтном опоравку земље. Резолуција је базирана је на Повељи 
УН и донета је под поглављем VII, што значи да је обавезујућа за све чланице УН без ратификације у парла-
ментима. Једногласно је усвојена 2000. године и доноси нове одредбе у области безбедности и изградње 
мира. Важно је истаћи да је Резолуција значајна јер својим одредбама утврђује право жена на равноправну и 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ
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пуноправну заступљеност у свим мировним процесима. Ради спровођења Резолуције 1325 СБ УН, 2002. годи-
не Савет безбедности је позвао све земље чланице, организације цивилног друштва као и друге релевантне 
актере да развију стратегије и акционе планове са циљевима и роковима за уградњу родне перспективе у 
мировне операције и програме опоравка и реконструкције.

Упознајте учеснике/це са најзначајнијим одредбама Резолуција СБ УН 1325 - детаљније, и мање детаљно са 
пратећим резолуцијама 1820, 1888 и 1889, 1960, 2106 и 2122.

2. КОРАК:

3. КОРАК:

4. КОРАК:

Реците учесницима/цама да  ћете их упознати са Резолуцијама и да ће њихов задатак бити да у њима пронађу 
делове који се односе на приступ „3 Пе“ ( заштита, учешће и превенција). Поделите их у четири групе. Свакој 
групи дајте  једну од Резолуција: 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 или 2122 у којој треба да пронађу „3 Пе“. 

Након што су завршили рад по групама, позовите представника/цу сваке групе да кратко изложи где се у 
садржају Резолуције налазе места која се односе на учешће, заштиту, и превенцију. 

На крају, поразговарајте са учесницима/цама где би и како у свом свакодневном раду могли да примене 
одредбе Резолуције.

Инструктори/ке за родну ранвоправност треба да прочитају Резолуцију 1325 СБ УН и пратеће Резолуције и 
морају да знају због чега су важне. Битно је да разумеју да је Резолуција 1325 део дугог процеса залагања да се 
жене препознају као актерке и активне учеснице у конфлитним и постконфликтним процесима и да знају да 
објасне зашто су важне пратеће Резолуције. 

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

ППП, копије Резолуција, флипчарт.

ТРАЈАЊE: За обуку о Резолуцији 1325 СБ УН има врло мало времена у оквиру једнодневне 
обуке, но с обзиром на значај ове теме, битно је да буде представљена најмање кроз један 
слајд. Овој тематској целини потребно је посветити више времена уколико се обучава гру-
па која је прошла основну обуку о родној равноправности или је у питању циљна група за 
коју је важно да буде упућена у више детаља. Препоручено трајање обуке, у том случају, је 
60 мин. 
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ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив дела сесије Циљ Метода

15 мин Резолуције СБ УН 
1325, 1820, 1888, 
1889, 1960, 2106 и 
2122

Да се учесници/це 
упознају са разлозима 
за доношење 
резолуција, њиховим 
садржајем и 
приступом «3Пе»

Излагање 
инструктора/ки (уз PP 
презентацију)

35 мин Резолуције СБ УН 
1325, 1820, 1888, 
1889, 1960, 2106 и 
2122

Да се учесници/це 
детаљније упознају са 
резолуцијама

Рад по групама

Представљање рада 
по групама 

10 мин Резолуције СБ УН 
1325, 1820, 1888, 
1889, 1960, 2106 и 
2122

Да учесници размене 
мишљења о томе где 
могу у свом раду да 
примене поједине 
одредбе резолуција

Дискусија
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ50

Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност једногласно је усвоје-
на 31. октобра 2000. године, наглашавајући последице конфликата на жене и девојке и важност улоге 
жена у изградњи мира и постконфликтном опоравку земље. То је једна од најважнијих резолуција УН у 
области мира и безбедносне политике и у сагласности је са претходно донетим конвенцијама које се од-
носе на жене, мир и безбедност. Резолуција је правно обавезујућа за све земље чланице УН, без потребе 
за додатном ратификацијом.

Омогућавање женама да имају активну улогу у сектору безбедности је од суштинског значаја за обе-
збеђење једнаких права за жене и мушкарце. То што су и жене и мушкарци ангажовани у институцијама 
сектора безбедности чини те институције ефикаснијим и допушта им да адекватно реагују на различите 
безбедносне потребе жена и мушкараца.

Реафирмишући важност улоге жена у спречавању и решавању конфликата и у изградњи мира, наглашава 
се важност њихове једнаке партиципације и пуног укључења у све напоре на одржању и промоцији мира 
и безбедности, као и потреба повећања њихове улоге у доношењу одлука које се тичу спречавања и ре-
шавања конфликта.

Резолуција 1325 заснована је на „3 Пе“ приступу - „Пе“ је преузето од почетних слова енглеских речи: 
Protection, Prevention, Participation, што значи заштита, превенција и учешће. Резолуција СБ УН 1325 
Жене, мир и безбедност даје препоруке о три теме: заштита (protection) жена и девојака, спречавање 
(prevention) дискриминације жена и девојака, као и учешће (participation) жена и девојака у одлучивању. 
Она не прецизира садржај реформи, начин на који ће оне бити спроведене или процедуре потребне да 
заштите жене и њихово право да учествују. Земље се охрабрују да у својим акционим плановима прециз-
није дефинишу те делове. 

Идеја коришћења 3 Пe приступа за анализирање СБ Резолуције 1325 произилази из следећих запажања: 

заштиту цивила и да се женама омогући учешће у превенцији, решавању конфликата и изградњи 
мира;

50  Жене у сектору безбедности-регионална перспектива. (2011).  Институт за стратегијска истраживања. Београд
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ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ ИЗ  
РЕЗОЛУЦИЈЕ УН СБ 1325:51

САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ: 

1

5

7

8

9

51  Резолуција 1325 Савјета Безбиједности Уједињених нација: Жене, мир и безбиједност усвојена на 
4213-ом састанку, 31. октобра 2000. године са коментарима и објашњењима. 

Позива земље чланице да осигурају повећано присуство жена на свим нивоима одлучивања у на-
ционалним, регионалним и међународним институцијама и механизмима за спречавање, вођење и 
решавање сукоба. (У овом, 1. члану Резолуције, Савет безбедности каже да је потребно да владе 
повећају број жена укључених у доношење одлука на свим нивоима о спречавању, управљању и 
решавању конфликта).

Изражава спремност да угради родну перспективу у мировне операције и позива Генералног се-
кретара да обезбеди да, где год је то могуће, укључи родну компоненту у операције на терену (Сви 
аспекти и сви нивои мировних операција треба да узму у обзир перспективу полова, укључујући 
политичку анализу, војне операције, активности цивилне полиције, помоћ изборног тела, под-
ршку људским правима, хуманитарну помоћ, укључујући избеглице и расељена лица, развој и ре-
конструкцијске активности и информисање јавности).

Позива земље чланице да повећају своју финансијску, техничку и логистичку подршку за обуке из 
области родне равноправности. 

Позива све укључене стране да, при преговорима и договорима о имплементацији мира, примене 
родну перспективу, укључујући између осталог:
(а)  посебне потребе жена и девојака током репатријације и поновног насељавања, те током реха-

билитације, реинтеграције и постконфликтне реконструкције;
(б)  мере које подржавају мировне иницијативе жена локалног подручја и локалне процесе за ре-

шавање конфликта и које укључују жене у свим механизмима за имплементацију мировних спо-
разума;

(ц)  мере које ће осигурати заштиту и поштовање људских права жена и девојака посебно ако се оне 
односе на устав, изборни систем, полицију и правосуђе.

Позива све земље учеснице у оружаним сукобима да у потпуности поштују међународно право које 
се односи на права и заштиту жена и девојчица, посебно у цивилу. Овај члан Резолуције се позива 
на низ међународих докумената, као што су Женевска конвенција из 1949, Конвенција о статусу из-
беглица из 1951, Конвенција за елиминацију свих облика насиља над женама из 1979, Конвенцију 
за заштиту права детета из 1989, као и одредбе Римског статута и Међународног кривичног суда.
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10

11

13

Позива стране у оружаном сукобу да предузму посебне мере да заштите жене и девојке од на-
сиља заснованог на полној припадности, поготово силовања и других облика сексуалног насиља, 
те свих осталих типова насиља у ситуацијама оружаног сукоба.

Наглашава одговорност свих држава да ставе тачку на некажњавање и да казне оне који су одго-
ворни за геноцид, злочине против човечности, ратне злочине, укључујући и оне који се односе на 
сексуално насиље над женама и девојкама, те, у овом смислу, наглашава потребу искључења ових 
злочина, где је то могуће, из одредаба о амнестији.

Подстиче све оне који су укључени у планирање разоружања, демобилизацију и реинтеграцију 
да размотре различите потребе жена и мушкараца бивших војника, те да узму у обзир потребе 
чланова њихових породица.

ПРАТЕЋЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ:52

је прва резолуција која препознаје сексуално насиље, као тактику рата, било када се користи систематски за 
постизање војног или политичког циља, или када оно произилази из некажњавања. Резолуција идентифи-
кује сексуално насиље као питање међународног мира и безбедности које изискује безбедносни одговор. 
Она препознаје да такви акти могу погоршати ситуацију оружаних сукоба и ометају успостављање мира и 
безбедности. Резолуција даље истиче да силовање и други облици сексуалног насиља могу представљати 
ратни злочин, злочин против човечности, или акт у вези са геноцидом.

јача Резолуцију 1820  препознавањем улоге вођства, цивилног и војног, у превенцији сексуалног насиља, 
кроз именовање високог представника/це Генералног секратара УН на сексуално насиље у сукобу.  Резолу-
ција тражи изградњу експертског знања, значаја примене знања и побољшања координације међу актерима 
укљученим у решавање конфликата у вези са сексуалним насиљем. Поред тога, Резолуција тражи именовање 
саветника/це за заштиту жена у мултинационалниом операцијама.

Резолуција 1820 (2008) 

Резолуција 1888 (2009) 

52  Global Norms and Standards. Преузето са интернет странице UN Women: http://www.unwomen.org/en/what-we-
do/peace-and-security/global-norms-and-standards#sthash.9DtUKEP1.dpuf.
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наглашава потребу да се ојача спровођење и праћење резолуције 1325. Она позива на успостављање гло-
балних показатеља, понавља мандат за повећање учешћа жена и појачава позиве за интегрисање родне 
перспективе у све процесе доношења одлука, посебно у ране фазе постконфликтне изградње мира.

пружа систем одговорности за решавање и заустављање сексуалног насиља у конфликту. Резолуција захтева 
да се састави листа починилаца и успоставе годишњи извештаји који ће пратити осумњичене  и одговорне 
да су починили сексуално насиље. Резолуција тражи стратешко, координисано и благовремено прикупљање 
информација за потребе извештавања Савета безбедности о сексуалном насиљу у конфликтима, и позива све 
државе да се обавежу да ће се у одређеном року бавити овим питањем.

додаје више оперативних детаља претходним Резолуцијама на ову тему, и истиче да сви учесници, укљу-
чујући Савет безбедности и стране у оружаним сукобима, и земље чланице УН, морају учинити више да се 
реализују претходни мандати и да се боре против некажњавања ових криминалних дела.

успоставља јаче мере како би омогућила женама да учествују у постконкфликтном опоравку, и обавезује Са-
вет безбедности, Уједињене нације, регионалне организације и земље чланице да уклоне препреке, креи-
рају простор и обезбеде места женама за преговарачким столом. Резолуција ставља родну равноправност 
и оснаживање жена у центар међународног мира и безбедности, подвлачећи да економско оснаживање 
жена доприноси стабилизацији друштва које излази из конфликта. Такође, истиче да хуманитарна помоћ 
треба да обезбеди здравствене услуге у случајевима сексуалног насиља, и уопште у вези са репродуктивним 
здрављем укључујући и трудноће насталим из силовања. 

Резолуција 1889 (2009) 

Резолуција 1960 (2010)

Резолуција 2106 (2013) 

Резолуција 2122 (2013)
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ЦИЉ 

безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 – 2015) који 
садржи оперативне смернице за спровођење Резолуције 1325 СБ УН на националном нивоу

Објаснити зашто је Национални акциони план (НАП) за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Ује-
дињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 – 2015) релевантан за МО и ВС. Потреб-
но је објаснити процес израде НАП-а, циљеве НАП-а, које области покрива, институције надлежне за им-
плементацију, како се врши мониторинг имплементације НАП-а. Инструктори/ке могу као пример да наведу 
активности које су реализоване кроз регионални Пројекат у МО и ВС а које доприносе реализацији НАП-а 
(нпр. обуку инструктора/ки који изводе обуке о родној равноправности у МО и ВС и на тај начин подижу свест 
запослених о родној равноправности).  

ОПИС

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: 
НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 
1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН 
– ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЕДНОСТ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

IX

1. КОРАК:
Објасните учесницима/цама да је овај део обуке теоријски и да се бави кључним националним документом 
за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН. Упознајте учесницике/це са циљевима НАП-а, процесом израде, 
институцијама које су надлежне за имплементацију и за мониторинг над спровођењем НАП-а. Уколико се 
ради о једнодневној обуци, онда ће се тиме завршити представљање НАП-а. Уколико се ради о обуци која је 
намењена групи која треба да се детаљније упозна са НАП-ом,  обуку треба наставити као што је описано у 
следећим корацима.
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2. КОРАК:

3. КОРАК:

4. КОРАК:

Реците учесницима/цама да ће сада бити у прилици да се упознају детаљније са НАП-ом и да ће њихов за-
датак бити да у њему пронађу  делове који се односе напр, на едукацију, заштиту жена, информисање, и сл. 
Одаберите тему која је релевантна за циљну групу обуке. Поделити учеснике/це у мање групе и свакој дати 
једну тему из НАП-а.

Након што су завршили рад по групама, позовите представника/цу сваке групе да кратко изложи тему из 
НАП-а коју је група анализирала. 

На крају ове целине, поразговарајте са учесницима/цама о томе где би у свом свакодневном раду могли да 
примене елементе НАП-а о којима су читали и слушали током обуке.

Инструктори/ке за родну равноправност треба да буду детаљно упознати са Националним акционим планом 
како би могли да објасне учесницима/цама обука на који начин они могу да допринесу имплементацији НАП-а.

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

Национални акциони план (НАП), флипчарт, ППП. 

ТРАЈАЊE: За обуку о НАП-у има врло мало времена у оквиру једнодневне обуке, а с обзи-
ром на то  да је важно представити НАП, то се може учинити представљањем основних чиње-
ница о НАП-у кроз један слајд. Овој тематској целини потребно је посветити више времена 
уколико се обучава група која је завршила основну обуку о родној равноправности или је у 
питању циљна група за коју је важно да буде упућена у више детаља (официри на командним 
дужностима). Препоручено трајање обуке, у том случају, је 60 мин.
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ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ ;ЗА НАПРЕДНЕ ГРУПЕ<

Време Назив дела сесије Циљ Метода

15 мин Национални акциони 
план (НАП) за 
примену Резолуције 
1325 СБ УН

Да се учесници/це 
упознају са садржајем  
НАП-а

Излагање 
инструктора/ке (уз 
презентацију)

35 мин
(15+20)

Национални акциони 
план (НАП) за 
примену Резолуције 
1325 СБ УН

Да се учесници/це 
детаљније упознају са 
НАП-ом

Рад по групама

Представљање рада 
по групама 

10 мин Национални акциони 
план (НАП) за 
примену Резолуције 
1325 СБ УН

Да учесници размене 
мишљења о томе 
где могу у свом 
раду да примене 
НАП и/или како 
могу да допринесу 
реализацији 
одређених 
активности 
дефинисаних НАП-ом 

Дискусија
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ

Преузимање иницијативе на интеграцији родних питања у реформу сектора безбедности није само питање 
поступања у складу са међународним обавезама које се тичу безбедности и родних питања, већ је и пи-
тање оперативне ефикасности.

Национални акциони планови су документа влада држава чланица УН, која садрже оперативне смернице 
за спровођење Резолуције 1325 СБ УН на националном нивоу. Основни принципи, циљеви и опредељења 
садржани у Националном акционом плану за примену Резолуције 1325 СБ УН полазе од људске без-
бедности, родне равноправности, поштовања и унапређивања људских права жена који су садржани у 
усвојеним националним и међународним документима.

Усвајањем Закона о равноправности полова и Закона о забрани дискриминације у Народној скупштини 
Републике Србије у 2009. години заокружен је правни и институционални оквир за равноправно учество-
вање жена у свим сегментима друштва, што су и Уставом загарантована права.  У Уставу Републике Србије 
гарантује се равноправност жена и мушкараца, забрањује сваки вид непосредне или посредне дискри-
минације с обзиром на припадност одређеном полу и утврђује могућност увођења посебних мера чији 
је смисао да се изграде претпоставке за постизање пуне равноправности лица или групе лица која су 
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима (члан 15. и члан 21. став 4. Устава).

Одлуком Владе Републике Србије од 24. јуна 2010. године образована је мултисекторска Радна група за 
израду Националног акционог плана Републике Србије за примену Резолуције 1325 СБ УН-а (НАП 1325). 
Овом одлуком одређено је да Министарство одбране пружа стручну и административно-техничку под-
ршку Радној групи Владе. Израда документа одвијала се у оквиру Управе за стратегијско планирање МО. 
Радни тим за израду НАП-а 1325 у проширеном саставу, поред чланова Министарства одбране, чинили су 
и представници других надлежних министарстава, организација цивилног друштва, академске јавности 
и међународних организација. Национални акциони план за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН у 
Републици Србији, усвојен је 23. децембра 2010. године. 

НАП дефинише улогу жена у сектору безбедности и оснажује њихову позицију као равноправних учесни-
ца у том сектору. Крајњи циљ који се жели постићи овим документом јесте подизање видљивости жена у 
сектору безбедности, повећање њиховог ангажовања у мировним процесима, процесу реформи тог сег-
мента друштва, као и повећање њиховог доприноса спровођењу родне равноправности.

У НАП-у је приказано седам области, у оквиру којих су дефинисани општи циљ, посебни циљеви, актив-
ности, носиоци активности и временски оквир.

Институције – формирање и функционисање институционалних механизама за спровођење Национал-
ног акционог плана; заступљеност – повећање заступљености жена у сектору безбедности и њиховог 
утицаја на питања која се односе на положај жена, мир и безбедност; – повећање учество-
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вања и утицаја жена на одлучивање у сектору одбране и безбедности; – повећање учество-
вања жена у решавању конфликата, постконфликтних ситуација, као и у мултинационалним операцијама; 
заштита – коришћење инструмената правне заштите жена; едукација – образовање и усавршавање при-
падника сектора безбедности и медији – пружање медијске подршке циљевима националног акционог 
плана.53

У даљем делу текста, који даје детаљнији приказ НАП-а, набројане су и поједине активности реализоване 
у оквиру појединачних циљева НАП-а од 2010. године закључно са јулом 2015. године (с обзиром да је 
тада завршен рад на нацрту Приручника).

53  Национални акциони план за имплементацију Резолуције СБ УН 1325 у Републици Србији 2010 - 2015. (2010).                                  

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ТЕЛА

I.  ИНСТИТУЦИЈЕ – ФОРМИРАЊЕ И 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
МЕХАНИЗАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
НАЦИОНАЛНОГ АКЦИОНОГ  
ПЛАНА

  Политички савет за спровођење Националног акционог плана је политичко тело кога чине државни 
секретари, председници скупштинских одбора и руководиоци механизама родне равноправности. Функција 
овог тела је да непосредно брине о стварању политичких услова за реализацију циљева и активности Наци-
оналног акционог плана на основу Резолуције 1325 СБ УН у Републици Србији, извештава једном годишње 
Владу Републике Србије и Народну скупштину Републике Србије о резултатима спровођења Националног 
акционог плана и, по потреби, учествује на конференцијама од међународног значаја у вези са Резолуцијом 
1325 СБ УН.

Закључком Владе, за чланове Политичког савета именовано је 12 представника/ца министарстава/управа/
агенција Владе надлежних за спровођење НАП, а за пружање стручне и административно-техничке подршке 
раду наведеног тела одређено је Министарство одбране. 
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МЕХАНИЗМИ РОДНЕ  
РАВНОПРАВНОСТИ

  Саветник/саветница за родну равноправност министра/директора је механизам за увођење род-
не перспективе у политике и програме Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Мини-
старства финансија – Управи царина и Безбедносно-информативној агенцији. У Министарству одбране, по-
зиција саветнице за родну равноправност Министра одбране успостављена је 2012.54 Именована саветница 
за родну равноправност министра одбране обавља задатке дефинисане Националним акционим планом и 

54  Одлуком министра одбране 2012. године др Тања Мишчевић, тадашња председница Политичког савета 
и државна секретарка у Министарству одбране, овлашћена је за обављање послова саветнице за родну 
равноправност, а од 15. јула 2013. године, због персоналних промена, одлуком министра овлашћено је друго 
лице за обављање тих послова - др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања 
Сектора за политику одбране Министарства одбране.

  Мултисекторско координационо тело за спровођење Националног акционог плана  је оперативно 
тело Владе Републике Србије које се стара о реализацији циљева и задатака Националног акционог плана. 
Њега сачињавају пред-ставници министарстава која су носиоци појединих активности предвиђених Нацио-
налним акционим планом, а који су непосредно ангажовани у својим министарствима на спровођењу Резолу-
ције 1325 СБ УН. Мултисекторско координационо тело формирано је Закључком Владе од 13. октобра 2011. 
године и у свом саставу има 15 чланова/ица. 

спровођања Националног акционог плана је надзорни механизам за спро-
вођење Националног акционог плана, који је формирала Народна скупштина Републике Србије 12. фебруара 
2013. године. Комисију чини шест чланова/ица, представника/ца надлежних одбора Народне скупштине Ре-
публике Србије и механизама родне равноправности. 

  Аналитичке групе или истраживачки тимови при надлежним министарствима/управама/агенција-
ма у сектору безбедности задужени су за праћење, годишње планирање и иницирање спровођења Нацио-
налног акционог плана у пракси, утврђивање статистичких и других показатеља спровођења Националног 
акционог плана на основу утврђених индикатора, садржаних у прилогу Националног акционог плана. Ана-
литичка група прво је институционално тело за спровођење Националног акционог плана које је 31. маја 
2011. године формирано у Републици Србији. Аналитичка група МО и ВС у свом саставу има 22 члана из 17 
организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије. Шестомесечни извештаји о реализацији 
задатака из надлежности Аналитичке групе доступни су на сајту Министарства одбране (http://www.mod.gov.

актуелно стање када је у питању реализација активности МО и ВС за спровођење НАП-а.
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покреће иницијативе ка активној имплементацији родне перспективе у систем одбране. У складу са тачком 3. 
и 9. Инструкције о избору и функцији „особа од поверења“, саветница добија редовне шестомесечне извеш-
таје од „особа од поверења“, који доприносе стицању шире слике о стању по питању родне равноправности у 
систему одбране.  

је лице које пружа примарну колегијалну помоћ у виду саветовања, посредо-
вања и предузимање мера  ради  решавања  конкретних спорних питања из области родне равноправности. 
„Особа од поверења“, бира се тајним гласањем на 60 запослених, тј. бира се једно лице на нивоу једне орга-
низационе јединице (нпр: ранга управе, службе,бригаде и сл.) министарства/управе/агенције. У МО и ВС је 
2013. успостављен систем „особе од поверења“ , када је изабрано 210  представника/ца МО и припадника/
ца ВС за ову дужност. Инструкцијом о избору и функцији „особе од поверења“ која је објављена у „Службе-
ном војном листу“ број 25/13 предвиђени су задаци „особе од поверења“.  У решавању конкретног спорног 
питања из области родне равноправности и дискриминације „особа од поверења» ће непосредно обавити 
разговор, понудити савет, посредовање и предузимање конкретних мера, на захтев лица које јој се обрати за 
помоћ или на сопствену иницијативу када уочи конкретно спорно питање у вези са родном равноправношћу.

ЗАСТУПЉЕНОСТ N ПОВЕЋАЊЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ 
ЖЕНА И ЊИХОВОГ УТИЦАЈА НА ПИТАЊА КОЈА СЕ 
ОДНОСЕ НА МИР И БЕЗБЕДНОСТ

Анализа заступљености жена у МО и ВС извршена је у септембру 2010. године у Управи за страте-
гијско планирање Сектора за политику одбране Министарства одбране за потребе израде НАП-а и 
представља полазну основу за упоредну родну анализу која се редовно, почев од 2011. године, реа-
лизује два пута годишње као планска активност. 

Резултати родне анализе, реализоване у априлу 2015. године, показују да у МО и ВС заступљеност жена из-
носи 19,42% у односу на укупан број запослених у МО и ВС. У периоду од 1. октобра 2014. до 1. априла 2015. 
године дошло је до повећања заступљености жена у МО и ВС у категорији професионалних војних лица (у 
даљем тексту: ПВЛ) и до смањења заступљености жена у категорији цивилних лица (у даљем тексту: ЦЛ). 
Заступљеност жена у МО и ВС унутар категорије ПВЛ, према подацима од 1. априла 2015. године, износи: 
0,649% официра, 0,164% подофицира и 3,035% професионалних војника. Наведено повећање је последица, 
пре свега, пријема жена професионалних војника у јединице Војске Србије.55

55  Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и 
Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета 
безбедности УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) од јануара до јуна 2015. 
године. (2015). Преузето са сајта Министарства одбране Републике Србије: http://www.mod.gov.rs/multime-
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ОДЛУЧИВАЊЕ N ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА И УТИЦАЈА ЖЕНА 
НА ОДЛУЧИВАЊЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ

УКЉУЧИВАЊЕ N ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЖЕНА У 
МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ, РЕШАВАЊУ КОНФЛИКАТА, 
ПОСТКОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА И ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ЖЕНА У 
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

У односу на укупан број запослених у МО и ВС (према анализи МО из априла 2015. године), заступљеност 
жена на руководећим/командним позицијама износи 1,98%, од којих се највећи број налази на средњим 
нивоима руковођења а најмањи на високим и највишим. Према оцени Управе за људске ресурсе (Ј-1) Гене-
ралштаба Војске Србије, мала заступљеност жена на руководећим/командним дужностима директна је по-
следица структуре Војске Србије у којој се готово сва руководећа/командна места попуњавају официрима 
или подофицирима, као и недовољног броја жена виших чинова са потребним квалификацијама, односно 
годинама стажа у Војсци Србије за постављење на више и високе позиције у војсци. Структура чинова жена 
у Војсци Србије,  указује да ће временом овај број расти, сагласно стицању услова кандидаткиња за по-
стављење на руководеће/командне дужности, јер је највећи број жена официра чина потпоручник (0,397% 
од укупног броја лица те категорије), чина водник у категорији подофицира (0,073% од укупног броја лица 
те категорије) и чина разводник у категорији професионалних војника (1,946% од укупног броја лица те 
категорије).

Министарство одбране је у периоду од 2011. до 2013. године на спровођењу Националног акционог 
плана успоставило значајне партнерске односе између институционалних тела и механизама родне 
равноправности са организацијама цивилног друштва, медијима, академском заједницом и развило 

Војна академија је усвојила препоруку Поверенице за заштиту равноправности из јула 2013. године 
и ускладила текст конкурса са антидискриминаторским прописима. У складу са тим, у конкурсу за 
пријем у Војну академију за школску 2014/2015. годину, није постављена ограничавајућа квота за 
пријем девојака, нити је постојао услов у вези са брачним и родитељским статусом кандидата/кан-
дидаткиња.

Према подацима који се односе на заступљеност жена у војним образовним институцијама, интере-
совање девојака за упис у Војну гимназију, у школској 2015/2016. години је мање него претходне 
школске године, иако је проценат кандидаткиња износио 45,46%. За упис у Војну гимназију у школ-
ској 2015/2016. години укупно се пријавило 1067 лица, од којих 582 кандидата и 485 кандидаткиња.
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значајну међународну сарадњу са Мисијом OSCE у Србији, UN Women, UNDР SEESAC, NATO (PfP), Нор-
дијским центром за род у војним операцијама у Шведској, Опсерваторијом за родну равноправност у ОС 

Центру за обуку за подршку мировним операцијама  у Сарајеву и другим. У оквиру ових сарадњи ре-
ализовани су пројекти, конференције, семинари, едукације, студијске посете које су омогућиле при-
падницама система одбране да буду активни субјекти у имплементацији родне перспективе  у систему 
одбране.

Од периода доношења НАП-а, повећано је учешће жена из МО и ВС у мултинационалним операцијама, 
захваљујући учешћу шест жена на војничким дужностима у UNIFIL у Републици Либан, као и десет жена 
у мултинационалним операцијама УН, у Републици Кипар. У октобру 2013. године први пут је ангажова-
на једна жена официр из Републике Србије у мултинационалним операцијама, и то у оквиру санитетског 
тима за евакуацију ваздушним путем (АМЕТ) под покровитељством УН у Демократској Републици Конго. 
Формално, не постоје препреке за пријављивање жена на конкурсе за учешће у мултинационалним 
операцијама, ни за реализацију стручне обуке. Тренутно, у мултинационалним операцијама у којима 
учествује војно и цивилно особље из Војске Србије, не постоје лица ангажована по питањима родне 
равноправности. Такође, услед још не толико значајног броја припадника Војске Србије у мултинаци-
оналним операцијама, не постоји механизам саветника/саветнице за родну равноправност команданта 
националног контингента у мировним операцијама.

ЗАШТИТА N КОРИШЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА ПРАВНЕ 
ЗАШТИТЕ ЖЕНА

С обзиром на то да у МО и ВС није било координисаног и планског вођења евиденција и статистике у 
вези са родно заснованом дискриминацијом, насиљем и заштитом жена, на предлог Аналитичке групе 
МО и ВС, почев од 2012. године у Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе 
Министарства одбране воде се и ажурирају родно одговорне евиденције о регистрованим случајевима 
родне дискриминације и злостављања на раду у МО и ВС.

Током 2012. године, формиране су прве синдикалне организације, а Аналитичка група МО и ВС ини-
цирала је већу заступљеност жена у њима и формирање форума или секција жена у постојећим синди-
калним организацијама. У МО и ВС тренутно не делују струковна удружења и због тога не постоје ни 
удружења жена по струковној припадности. 
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ЕДУКАЦИЈА N ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ПРИПАДНИКА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Војно образовање припадника Министарства одбране и Војске Србије на свим нивоима формално је 
отворено за жене, што укључује Војну гимназију, Војну академију, Медицински факултет Војномеди-
цинске академије, Командно-штабно усавршавање и Генералштабно усавршавање.

Када је у питању обука о родној равноправности, едукација свих запослених у МО и ВС изводи се план-
ски, почев од 2012. године, на основу Инструкције за обуку припадника Министарства одбране и Војске 
Србије за текућу годину.  

У оквиру регионалног пројекта Јачање регионалне сарадње у области увођења родне перспективе у 
реформу сектора безбедности на Западном Балкану, представници/це МО и припадници ВС обучени су 
на две регионалне обуке инструктора/ки за родну равноправност.  Као резултат прве регионалне обуке 
која је организована у марту 2014., формирана је регионална мрежа сертификованих инструктора/ки за 
родну равноправност обучених од стране Нордијског центра за род у војним операцијама (NATO акре-
дитован центар за обуке у области родне равноправности NCGM - SWEDINT). Након друге регионалне 
обуке у 2015., регионална мрежа је проширена и чини је тридесет и три инстурктора/ки који су сертифи-
ковани од стране NCGM-a. МО и ВС има петнаест сертфикованих инструктора/ки за родну равноправност 
у регионалној мрежи, од чега је већина обучена на две регионалне обуке које су организоване у оквиру 
Пројетка. Инструктори/ке за родну равноправност креирају и спроводе обуке за различите циљне групе 
у систему одбране и заговарају и имплементирају родну перспективу у свом свакодневном раду. 

Инструктори/ке за родну равноправност у Министарству одбране и Војсци Србије су од марта 2014. до 
јула 2015. године обучили 749 официра, подофицира, војника и цивила.  

На Војној академији, током 2014 и 2015, уз подршку UNDP SEESAC, реализоване су базичне и напредне 
обуке за кадете/кадеткиње и семинар за наставни кадар Војне академије на тему родне равноправно-
сти.  UNDP SEESAC у сарадњи са NCGM организово је почетком 2015, семинар родне равноправности 
за 35 официра који се налазе на Генералштабном усавршавању у оквиру Школе националне одбране. 

Министарство одбране је од 2011. у сарадњи са међународним организацијама организовало  обуке 
на тему родне равноправности.  У Центру за мировне операције Здружене оперативне команде Војске 
Србије, четири године за редом реализује се курс „Род у мултинационалним операцијама“ (уз подршку 
UN Women 2012. и 2013. године,  2014 самостално, а 2015 уз подршку UNDP SEESAC). 
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ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН – 
ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

МЕДИЈИ N ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЦИЉЕВИМА 
НАЦИОНАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 
1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА N ЖЕНЕ, МИР И 
БЕЗБЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Управа за односе са јавношћу редовно унапређује кампање за пријем кадета у Војну академију, на Медицин-
ски факултет Војномедицинске академије и у професионалну војну службу и промовише активности које се 
односе на родну равноправност. Медијски су промовисане публикације, резултати истраживања, међународ-
не посете, састанци институционалних тела за спровођење НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН и конфе-
ренције на националном и међународном нивоу посвећене питањима родне равноправности.

Министарство одбране је, у сарадњи са UNDP SEESAC релизовало у Београду, две једнодневне обуке о родно 
одговорном извештавању за новинаре/ке и уреднике магазина „Одбрана“, официре за односе са јавношћу, 
као и лица у МО и ВС која, сходно својим функционалним надлежностима, обављају послове из ове области. 
Обуке су организоване за 40 представника/ца МО и припадника/ца ВС у 2014. и 2015. години.
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ЦИЉЕВИ

-
шању родне равноправности 

облика родно засноване дискриминације у свакодневном раду у својој јединици (у земљи, на међу-
народним вежбама и у мултинционалним операцијама)

-
тивних и функционалних способности МО и ВС

Обука о овој теми треба да садржи примере из праксе који ће допринети разумевању о томе како се родна 
равноправност остварује у свакодневном раду и како родна равноправност утиче на рад запослених у МО и 
ВС. Нагласак је на практичном аспекту родне равноправности у систему, и зато је важно кроз примере пока-
зати да је родна равноправност важна како са аспекта поштовања демократских принципа, тако и са аспекта 
доприноса ефикаснијем функсицонисању система одбране. Такође, потребно је истаћи да сваки представник/
ца Министарства одбране и припадник/ца Војске Србије треба да допринесе остваривању родне равноправ-
ности и да то није само посао механизама за родну равноправност, већ да сви треба да доприносимо оства-
ривању државних политика, стратегија и закона који се тичу родне равноправности.  Обука треба да буде 
интерактивна, тј. да се базира на раду у групама и на дискусији. Инструктори/ке треба да припреме примере 
за обуке у складу да циљном групом. Примери који су наведени у Приручнику, треба да послуже као модел 
за примере које инструктори/ке треба да представе на обукама. 

ОПИС

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: «ШТА 
МИ МОЖЕМО ДА УЧИНИМО 
ДА УНАПРЕДИМО РОДНУ 
РАВНОПРАВНОСТ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ»

X
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ПРИРУЧНИК за обуке из области родне равноправности у Министарству одбране Републике Србије и Војсци Србије

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

1. КОРАК:

2. КОРАК:

3. КОРАК:

Кажите учесницима/цама да ће током обуке о овој теми научити како да препознају и спрече разне врсте 
нарушавања родне равноправности и разне облике дискриминације који се дешавају или могу да се појаве 
у МО и ВС. Користећи ПП презентацију представите примере нарушавања родне равноправности. Примери 
треба да буду засновани на примерима из праксе ВС али тако да не откривају идентитет особа или преузети 
примере из праксе Повереника за заштиту равноправности. 

Поделите учеснике/це у мање радне групе (4 до 5 особа по групи), дајте свакој групи пример нарушавања 
родне равноправности прилагођен једној од мисија56 Војске Србије из свакодневног рада у јединици и оба-
вестите их да имају 20 минута да у својој групи продискутују и реше проблем. На крају вежбе из сваке групе 
представник/ца ће образложити пример своје радне групе и представити до каквих су решења дошли на 
основу дискусије. 

За ову вежбу поново поделите учеснике/це у мање групе по припадности организационим јединицама у МО 
или ВС. Свака група треба да добије вежбу у којој ће дефинисати активности којима ће допринети родној рав-
ноправности а које могу да спроведу у својој организационој јединици у складу са Препорукама студије о По-
ложају жена у оружаним снагама Западног Балкана. Препоруке се налазе на Радном листу за ову тематску 
целину. Циљ Препорука је повећање заступљености жена у оружаним снагама земаља Западног Балкана а 
посебно на местима одлучивања, креирања и спровођења политика. Циљ вежбе је да свака од група дефини-
ше конкретне активности за имплементацију неке од Препорука, а које учесници/це обуке могу да спроведу 
у својој институцији/организационој јединици или у свакодневном раду. Резулати ове вежбе би требало да 
буду реализовани у пракси и то треба нагласити учесницима/цама обуке.

56  Мисије Војске Србије: 1) одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља; 2) учешће у изградњи 
и очувању мира у региону и свету; и 3) подршка цивилним властима у супротстављању претњама 
безбедности. Преузето из Стратегије одбране Републике Србије.
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ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: «ШТА МИ МОЖЕМО ДА УЧИНИМО ДА УНАПРЕДИМО РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У МИНИСТАРСТВУ 
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ»

 РАДНИ ЛИСТ за тематску целину: «Шта 
ми можемо да учинимо да унапредимо 
родну равноправност у Министарству 
одбране и Војсци Србије» 

ПРЕПОРУКЕ57

1

2

3

4

5

ГЛАВНИ ЦИЉ

Континуирано радити на повећању заступљености жена у оружаним снагама земаља Западног Балкана а 
посебно на местима одлучивања, креирања и спровођења политика

Препоруке су развила Министарства одбране Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Србије и Бивше 
Југословенске Републике Македоније у студији Положај жена у оружаним снагама Западног Балкана,
 са циљем да се њиховом имплементацијом унапреди положај жена у оружаним снагама на Западном Балкану.

Развити, усвојити и применити дугорочни стратешки приступ у циљу повећања броја 
квалификованих кандидаткиња за оружане снаге.

Именовати, обучити и континуирано подржавати особе задужене за родна питања, прецизно 
дефинисати њихову улогу и делокруг рада на различитим нивоима у оружаним снагама. 

У циљу побољшања капацитета за родно осетљиво управљање персоналом:
a) унапредити капацитет за вођење родно осетљиве статистике;
б) унапредити кадровске базе података; 
в)  обезбедити квалитативно и квантитативно родно осетљиво праћење развоја  каријере 

и флуктуације кадра као и адекватно уређење система прикупљања, дисеминације и 
анализирања тих података.

Повећати заступљеност жена на стручним усавршавањима и школовањима кроз подстицање 
доносилаца одлука да идентификују и упуте квалификоване жене као и кроз охрабривање жена 
да се пријаве. 

Прилагодити инфраструктуру, униформе и опрему условима рада жена.

57  Положај жена у оружаним снагама Западног Балкана, United Nations Development Programme (UNDP), Београд, 
2014
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7

8

11

10

9

Охрабрити жртве да пријаве родну дискриминацију и сексуално узнемиравање и оснажити 
механизме реаговања и заштите.

Систематски увести садржај о родној равноправности кроз целокупан систем обуке и 
образовања.

Наставити и јачати регионалну сарадњу механизама за родну равноправност МО Западног 
Балкана.

Охрабривати и обучавати жене за учешће у мултинационалним операцијама. 

Увести родно осетљив језик и промовисати његову употребу.

6 Унапредити мере за усклађивање приватног и професионалног живота. 
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ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ»

ПРЕГЛЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ ПО ТЕМАТСКОЈ ЦЕЛИНИ

Време Назив дела сесије Циљ Метода

10 мин Родна равноправност 
у јединицама ВС 
(примери из ВС)

Да учесници/це науче 
како да препознају  и 
спрече нарушавање 
родне равноправности

Излагање 
инструктора/ки

20 мин Нарушавање родне 
равноправности 
и примери 
дискриминације која 
се може појавити у 
свакодневном раду

Да учесници/
це кроз примере 
препознају кад је 
родна равноправност 
нарушена у 
свакодневном раду.

Рад у малим групама 

30 мин Презентација рада 
из малих група и 
заједничка дискусија

Веома је важно да инструктори/ке прикупе примере из МО и ВС и представе их на обуци. Учесници/це очекују 
врло конкретне примере из праксе, на основу којих могу да реално сагледају проблеме  и нађу решења. Такође, 
примере је потребно прилагодити циљној групи. Уколико међу учесницимa/цама нема оних који се упућују у мул-
тинационалне операције, нема разлога да се користи више од једног примера из ове области. 

СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

Материјал са примерима, флипчарт. 

ТРАЈАЊЕ:  60 минута.
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I. Примери из свакодневног рада Војске Србије

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2

Припадница Војске Србије, професионални војник, запослена је у јединици на формацијском месту по-
служиоца на хаубици 152 mm НОРА.  Са наведеног радног места командант је распоређује на дужност 
у команду која подразумева писање дневне заповести и чишћење канцеларије, са образложењем да 
је посао на хаубици претежак за њу и да не треба да се исцрпљује. Да ли мислите да је у овом случају 
извршена дискриминација?

Током логоровања кадета/ткиња Војне академије, једно од одељења је састављено од пет кадета и 
три кадеткиње. Добијен је задатак да се изврши марш од 20 км, ради извршења препада на неприја-
теља, при чему се приликом одређивања дужине марш-руте водило рачуна да она буде прилагођена 
физичким способностима кадета и кадеткиња. После 12 км, командир одељења наређује кадетима да 
помогну кадеткињама са опремом (да преузму борбени ранац и наоружање), јер су поједине кадеткиње 
почеле да се жале да не могу више да издрже темпо и да неће успети да заврше марш. Да ли мислите 
да је командир погрешно поступио када је тражио од кадета да помогну кадеткињама?

ОДГОВОР

ОДГОВОР

У питању је дискриминација на основу пола, заснована на родној предрасуди да су жене „слабији пол“ и 
да треба да обављају послове „примерене женама“, укључујући и чишћење које је „природно“ женски по-
сао.  Истовремено, ово је пример структуралне дискриминације јер је командант поступао у складу са опште-
прихваћеним друштвеним нормама.   

Kомандир није погрешио када је донео одлуку да се помогне кадетекињи. Постоје ситуације када 
кадетима и кадеткињама треба помоћ другог члана/ице тима како би се извршио задатак.  Дакле, ако 

ПРИМЕРИ ЗА 
ДИСКУСИЈУ:
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ПРИМЕР 3

ПРИМЕР 4

Припадница Војске Србије је изузета од јутарњег вежбања које њена јединица ради напољу када је 
кишно време. Командир те јединице сматра да она не треба да ради вежбе јер може да се разболи ако 
покисне. Да ли сматрате да у овом случају има неравноправног третмана у односу на остале припаднике 
јединице?

Командир коментарише изглед једне од војникиња свога вода тако што често похваљује њен изглед. 
Када војникиња скрене пажњу свом командиру да јој не пријају коментари које јој упућује, он одговара 
да нема лоше намере и да треба да буде срећна што је лепа и за то добија комплименте. Да ли сматрате 
да овакво понашање командира спада у дискриминаторно?

ОДГОВОР

ОДГОВОР

Припадница Војске Србије је у овом случају неоправдано привилегована у односу на остале припаднике 
јединице. Јутарње вежбе на киши на једнак начин доводе и у опасност и жене и мушкарце од разбоље-
вања. Према томе, став да припадница Војске Србије не треба да ради јутарње вежбе напољу када је 
кишно време, чак и ако она то не тражи, представља дискриминацију, која је заснована на предрасуди да 
су жене „слабији/нежнији пол“ и да их треба заштитити, што је улога мушкараца. У овом случају ту улогу 
преузео је командујући јединице.    

Ово је пример вербалног сексуалног узнемиравања. Сексуално узнемиравање обухвата сваки нежељени 
вербални, невербални или физички акт сексуалне природе, учињен са намером или последицом повре-
де личног достојанства, стварања застрашујућег, непријатељског, деградирајућег или увредљивог 
окружења, заснован на полу (чл. 10. тач. 7. Закона о равноправности полова). Сагласно томе, сексуално 
узнемиравање обухвата широк дијапазон радњи, као што су личне примедбе, приговарање, непристојни 
коментари о полу радника, деловима тела, одећи, причање шала сексуалног садржаја, сексуални савети 
и захтеви и сл.

На закључак да је у овом  примеру у питању сексуално узнемиравање упућује околност да су коментари на 
рачун изгледа војникиње чести и да је војникиња изразила своје негодовање, што показује да су они за по-

постоји ситуација у којој је неком члану или чланици потребна помоћ, онда је у реду ако је добије од 
другог члана/ице тима јер сви заједно раде на испуњењу заједничког циља.
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следицу имали повреду њеног личног достојанства. С друге стране, потребно је имати у виду да су и код овог 
облика дискриминације, као и код свих других облика, без правног значаја какви су били мотиви дискрими-
натора и да ли је имао намеру да некога дискриминише; дискриминација може бити извршена чак и када је 
дискриминатор поступао у доброј намери.

ПРИМЕР 5

У Команди јединице која је вишег нивоа, у једном Одсеку/Одељењу, запослено је осам мушкараца и 
две жене. Њихова зграда је удаљена од главне зграде претпостављене јединице 1 км. У свом саставу 
немају формацијско место курира који би био задужен за канцеларијску преписку, тако да морају сами 
да врше пријем и предају поште у Главној згради. Начелник Одсека наређује једној од припадница да је 
поред своје редовне дужности задужена и за доношење и одношење канцеларијске преписке, која се 
врши четири пута на дан. Она одбија да то учини јер сматра да је то мобинг. Да ли мислите да се у овом 
случају ради о мобингу?

ОДГОВОР

Није у питању мобинг. 

Према Закону о спречавању злостављања на раду (члан 6. став 1), злостављање на раду је „свако активно или 
пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ 
има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, 
положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окру-
жење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену 
иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор.“

За разлику од дискриминације, мобинг је „неспецифичан вид узнемиравања“ јер се врши понашањем које 
се понавља, при чему радње којима се врши могу да буду веома разноврсне; мобинг се обично не заснива 
на неком личном својству, а његов циљ је да се лице дискредитује, застраши и/или да се наведе да раскине 
уговор о раду. 

У наведеном примеру наредба начелника не може се квалификовати као мобинг јер није у питању поступање 
које се понавља, нити наредба има за циљ, односно објективно изазива последице које су описане у чл. 6. ст. 
1. Закона о злостављању на раду.  
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II.  Примери у вези са пружањем подршке у 
ванредним ситуацијама изазваним природним 
непогодама

III. Примери из мултинационалних операција58

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2

Током мајских поплава у Републици Србији 2014. године, било је неопходно поред припадника/ца 
Министарства одбране и Војске Србије, као и Министарства унутрашњих послова, ангажовати и радно 
способно становништво за одбрану угроженог града у Републици Србији. Кризни штаб за ванредне 
ситуације је позвао све радно способне мушкарце да се хитно јаве и помогну у одбрани од поплавног 
таласа. На наведени позив јавиле су се и жене којима представници институција безбедности нису до-
зволили да уђу у град и учествују у одбрани од поплава, што је изазвало њихово велико негодовање. 
Овај пример потврђује како непоштовање родне равноправности утиче на то да се нерационално кори-
сте људски ресурси (и жене су могле да допринесу у одбрани града, не само мушкарци) што утиче на 
ефикасност пружене подршке у ванредној ситуацији.

Родном анализом патролирања коју су вршили припадници и припаднице мировне мисије у Авганистану, 
утврђено је да је месецима патролирање вршено искључиво главним саобраћајницама, где је у одређеним 
деловима забрањено кретање женама. Након промене плана патролирања и укључивања мањих и според-

Постоје и други, позитивни примери. Током поплава у јесен 2014., на пружању помоћи становништву 
Источног дела Србије (села Текија, Казански поток, Бољетин и Милутиновац), чија су се домаћинства 
нашла пред налетом катастрофалних поплава, били су ангажовани припадници и припаднице Војске 
Србије. Медији су објавили велики број прилога о ангажовању припадница Војске у отклањању после-
дица поплава, што је имало позитиван медијски публицитет у јавности. Ови примери су показали да 
се интегрисањем начела родне перспективе у МО РС и ВС доприноси ефикасности система. Како би то 
постало део свакодневне праксе, потребно је увести родну перспективу у војну обуку и официрску обуку 
и образовање, у процесе планирања и имплементације, и увести дужности саветника и координатора 
за родна питања у Војсци Србије.

58  Примере у Приручнику су предложили инструктори/ке за родну равноправност у МО И ВС који су учестовали у 
његовој изради.
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них путева, мањих локалних пијаца где се крећу и жене, патрола је наишла на жене које су биле вољне да 
разговарају са њима. Током разговора је утврђено да се наредних дана спрема 14 венчања са преко 600  при-
сутних особа које ће се кретати главним путем који се користи за снабдевање војне компоненте МнОп. 

Променом плана дошло се до информације о теми која није заступљена у разговорима о којој мушкарци 
обично не причају, јер је то традиционално предмет разговора међу женама. Правовремено добијање овакве 
информације је утицало на то да се другачије испланирају рутинске активности снабдевања војних континге-
ната, тако што су се нашле алтернативни путеви за снабдевање.

На основу наведеног примера учесницима/цама треба указати на следеће битне аспекте при планирању у 
реализацији патрола у МнОп:

јер у неким културама није допуштено да се мушкарци обраћају женама. При том је значајно да учествују 
жене преводиоци, при разговору са локалним женама.

обезбедио максималну заштиту цивила.

зицима са којима се суочавају жене и мушкарци. У извештајима укључити податке о броју и решавању 
сексуалног насиља.

чешћи случај је да ће преношење истих у разговору са локалним женама испунити наша очекивања.

мер састанак у јутарњим часовима може бити неприкладан због ангажовања локалног становништва на 
радовима у пољу. Састанак у касним вечерњим часовима може бити неприкладан због небезбедног кре-
тања саговорника до места састанка и сл.  

ПРИМЕР 2

При процесу планирања изградње моста у Авганистану, начелник штаба је са члановима штаба мултинацио-
налне команде дискутовао о значају изградње моста, пре свега колико је то важно за локално становништво, 
за њихово снабдевање и транспорт. Саветник за родна питања поставио је следећа питања која су се на 
састанку свима учинила сувишним у први мах али су након дискусије схватили да су питања дала одговоре на 
нешто о чему нису размишљали:  
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трао изградњу тротоара.

Несагледавањем потреба локалног становништва са родног аспекта, првобитан пројекат би уважио првен-
ствено потребе мушкараца, а са аспекта потреба жена би угрозио њихову безбедност имајући у виду да би 
оне морале користити коловоз за прелазак преко моста. У оба случаја је очигледан значај сагледавања род-
них питања при планирању и реализацији свакодневних активности, чиме се поред уштеде и рационалне 
употребе расположивих средстава, директно утиче и на питања безбедности и сигурности.

ПРИМЕР 3

Током мировних операција у Авганистану, било је важно да сви учесници/це у операцији пију велике 
количине воде дневно да би спречили/ле дехидрацију која се често дешава у климатским условима 
Авганистана. Догодило се да је неколико припадница мировног контигента то правило занемарило, 
што је за њих имало трагичан исход – умрле су због дехидрираности.

Истрага је показала да је та група жена престала пити воду у поподневним сатима, како током ноћи 
не би морале да иду у тоалет. Наиме, тоалети су били изван спаваоница, у делу кампа који није био 
осветљен. Неколико припадница  мировних операција које су користиле тоалете током ноћи биле су 
силоване и то нису пријавиле. Решење су виделе у томе да не пију воду у поподневним сатима како не 
би морале да иду у тоалет када оду на спавање. Овај пример показује колико је важно да унутар војне 
организације постоје механизми заштите од сексуалног насиља, да се оно пријављује, и најстрожије 
санкционише. 
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ОПШТЕ СУГЕСТИЈЕ ЗА 
ИНСТРУКТОРЕ/КЕ

Како би обука о родним питањима била успешна и одржива, неопходно је да је подржавају и одобравају при-
падници руководећих структура. Пример добре праксе је да припадници вишег руководећег кадра отворе 
или затворе обуку о родним питањима пригодним уводним обраћањем и сл. Овим се учесницима јасно ставља 
до знања да је руководству важна обука о родним питањима. Стога је веома важно обезбедити обуку и за 
више руководеће структуре о родним питањима.

Инструктори/ке за родна питања често морају да превазиђу отпор полазника обуке и својих колега према од-
ређеној теми. Суштина је да се полазницима покаже на који начин ће их разумевање родних питања учинити 
успешнијима у свакодневном раду. Постављање јасних циљева када је у питању обука о родним питањима је 
важан фактор у успешној борби против скептичног размишљања и у постизању очекиваних резултата. Циље-
ви обуке не смеју да буду сувише опште постављени, већ је неопходно да се представе нове практичне вешти-
не које ће полазници стећи током обуке о родним питањима. Практичан користан пример треба истовремено 
да укаже и на то колико би нас у ствари коштало игнорисање родних питања, са аспекта продуктивности ор-
ганизације, стварања радне средине без било ког облика дискриминације, сагледавања различитих потреба 
из различитих углова и аспеката и сл.

Битно је учесницима/цама нагласити да се родна обука не тиче искључиво жена, већ се усредсређује на род 
– којим се обухватају и мушкарци као и појам мушкости. Обука је стога намењена и мушкарцима и женама. 
Обука о родним питањима се у пракси углавном организје за будуће припаднике/це  мултинационалних  опе-
рација (МнОп) јер се сматра да је родни приступ битан  у мировним опрацијама у државама  у постконфликт-
ном периоду. Овом приликом желимо да још једном истакнемо да је важно организовати обуке о родној 
равноправности за представнике/це Министарства одбране и припаднике/це Војске Србије који се налазе у 
сталном саставу, како би се подигла њихова сензитивисаност за родну равноправност. 

Обука о родним питањима се може заснивати на различитим методама и наставним плановима и програми-
ма, и кретати се од радионица које могу да трају неколико дана, па до једночасовне обуке. Родна питања се 
такође могу интегрисати у стандардне модуле обуке, уместо да буду реализована као посебна предавања. 
То је основна улога инструктора/ки у Министарству одбране и Војсци Србије, који треба да развију и изведу 
обуку која највише одговара одређеној циљној групи у систему. Неопходно је пре сваке обуке спровести 
анализу циљне групе и припремити обуку у складу са потребама учесника/ца. Након обуке потребно је ана-
лизирати евалуационе упитнике, јер се на тај начин добија повратна информација од учесника/ца која треба 
да послужи као препорука шта треба побољшати у обуци. Такође, пожељно је да инструктори/ке заједнички 
анализирају обуке, размењују искуства, дискутују о најчешће постављеним питањима, о изазовима са којима 
се срећу како би дефинисали одговоре и решења за успешно превазилажење препрека. 
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СУГЕСТИЈЕ ЗА ИНСТРУКТОРЕ/КЕ У 
ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ ОТПОРИМА:

Циљ ове технике је да се пошаље порука да нисте особа вредна пажње или да се вашој пози-
цији и напорима које улажете не придаје много значаја. Ова техника може бити испољена на више 
различитих начина, кроз говор или невербалну комуникацију или примену различитих социјалних 

Приликом припреме и реализације обука о родној равноправности могу се јавити различите врсте отпора код 
учесника/ца обука. Сугестије које следе могу помоћи и у радном окружењу када се суочите са отпорима када 
говорите о теми родне равноправности. 

Отпор може да буде заснован на:

С обзиром на то да је важно изградити добар однос и разумевање од стране оних којима се обраћамо, важно 
је знати на које врсте испољавања отпора можемо наићи као и који су могући начини да се на њих одговори.

О отпорима ће на овом месту бити речи као о техникама доминације, које је дифинисала норвешка профе-
сорка Berit Ås59 где се доминантном групом или појединцем/ком сматрају оне особе које се служе социјалном 
манипулацијом не би ли задржале непромењено стање ствари.60

Као инструктори/ке можете се срести са следећим отпорима:

Учинити невидљивим1

59  Berit Ås је 1978. године извршила категоризацију техника доминације које се дефинишу као стратегије социјалне 
манипулације којима доминантна група одржава своју позицију у одређеној хијерархији. Оне могу бити усмерене ка 
добијању и одржавању негативне моћи над другима, или као начин да себе наметну тако што ће угњетавати друге. 
Појединци их могу користити свесно и циљано али могу бити и несвесни чињенице да их користе. Ове обрасце 
понашања категоризовала је као: „учинити невидљивим“, „исмевати“,  „ускраћивати информације“, „двоструки 
критеријуми“ (или „не ваља ако јеси, не ваља ако ниси“), “осрамотити и развити осећај кривице“.

dealing with power structures and changing social climates. Stockholm University.
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Ова техника иницира неједнакост, онај ко је у прилици да исмева свакако доминира ситацијом у 
којој се налазите. Исмевањем се омаловажава особа и ставља у позицију предмета забаве. Шале 
на рачун одређеног пола су уобичајене. Сличан феномен је и инфантилизација, која подразумева 
третирање особе као детета: „О драга/драги, мила/мили како си то планирао/ла да урадиш?“. Ри-
зик је тај да у први мах овакво понашање буде интерпретирано као знак подршке а да оно у ствари 
носи поруку омаловажавања.

образаца. Индиректно, ова техника може да буде испољена тако што док говорите особа/особе 
могу померати своје столице, шушкати папирима или се накашљавати. Други начин је необраћање 
пажње на оно што причате; нико не хвата белешке или не поставља питања која би указала на по-
стојање неке заинтересованости за оно о чему говорите. Циљ особе/особа које примењују ову врсту 
технике је да вас учине безначајним и несигурним.

У свакодневном раду можете се срести са следећим врстама отпора:

Особа која не прослеђује информације или их не преноси у потпуности ограничава друге људе у 
њиховом деловању. Непоседовање одређених информација може вам онемогућити да имате пун 
увид у ситуацију и остварите у потпуности одређени циљ. Немогућност добијања најновијих инфор-
мација које би вам биле од значаја, немогућност увида у записник са састанка, не постојање увида 
у различите врсте писаних договора или неучествовање на окупљањима на којим се припремају 
одлуке. 

Двоструки критеријуми представљају технику која ће вам дати осећај да грешите на који год начин 
да се понашате. Ако усмерите ваше напоре на посао који обављате, није добро јер запостављате 
породичне обавезе, ако радите обрнуто, није добро зато што због бриге о деци/родитељима, за-
постављате посао.

Када је ова техника примењена, код вас изазива осећај стида и кривице за одређену акцију, известан 
развој догађаја, ситуацију, премда ви сами нисте узрок таквог стања ствари. Повезана је са техником 
„двоструког критеријума“ премда може представљати комбинацију свих претходно наведених. Ако 
вам нису доступне одређене информације, ви добијате осећај да сте невидљиви, и ако сте исмејани 
или кажњени, без обзира шта урадили, на крају је вероватно да ћете развити осећај кривице и стида.

Исмевати

Ускраћивање информација 

Двоструки критеријуми („не ваља ако јеси, не ваља ако ниси“)

Осрамотити и развити осећај кривице

2

3

4

5
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КОНТРА ТЕХНИКЕ.  
ШТА МОЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ.

Избегните заузимање позиције жртве и не дозволите да се осетите безначајно. Вероватно да је најзна-
чајнији моменат у овим ситуацијама да не покажете љутњу или фрустрацију, смирено и самоуверено 
инсистирајте на вашем праву да будете салушани и уважени. Императив је да одреагујете моментално, 
али пажљиво, без отворене конфронтације. Треба недвосмислено да покажете да не прихватате овакву 
врсту понашања која има за циљ да вас дискредитује или омаловажи, што можете учинити на разли-
чите начине, у зависности од ситуације у којој се налазите. У дискусији, када ви говорите, а други не 
слушају, можете престати са говором у тренутку када приметите да не обраћају пажњу на вас. Јасно 
изражавајући да вам је стало да вас саслушају, овај експлицитни захтев ће учинити немогућим да они 
наставе са причом а да се то не етикетира као непристојно понашање. Обезбедите себи простор који 
вам је потребан. Алармирајте да је одређено понашање непријатано, користећи питања радије него 
оптужујући. 

Јасно ставите до знања ако су коментари на оно што желите да представите или кажете учесницима/
цама на обуци или колегама/иницама на радном месту дискриминаторске.  Добро је да свако може 
слободно да изрази своје ставове али без угрожавања других. Ваша добра припремљеност и исказана 
стручност умањиће значајно шансе за појаву дискриминишућих   коментара, исмевања Вас или пред-
мета Ваше обуке.

Примените понашање којим ћете формирати атмосферу на обуци или на радном месту у којој технике 
доминације неће бити прихватљиве – климу узајамног поштовања која подразумева одговоран и профе-
сионалан приступ сваком појединцу/ки, подршку и недвосмислено интересовање за њихово мишљење. 
Слушајући пажљиво друге, обезбеђујући им повратну информацију и конструктивне критике, ви шаљете 
поруку да их поштујете. Оваквим вашим  понашањем, и ваше знање и труд биће адекватно вредновани. 
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АНЕКС 1
Дизајн обуке

НАЗИВ ОБУКЕ: 

ДАТУМ: МЕСТО: 

ЦИЉЕВИ ОБУКЕ:

Време/дужина Назив 
тематске 
целине 

Циљ Методе Аудио 
визуелна 
средства 

Друга 

средства 

Инструктор/
ка 
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АНЕКСИ

АНЕКС 2

EВАЛУАЦИОНИ УПИТНИК

Обука о родној равноправности

Назив институције
Датум:

Место: 

1

2

4

3

Оценом од 1 до 5 (5 је навиша оцена)  оцените у којој мери је ова обука испунила Ваша 
очекивања

Да ли је ова обука, по вашем мишљењу допринела повећању Вашег претходног  знања/
разумевања  теме родне равноправности. Ако је ваш одговор ДА, молимо Вас да детаљније 
објасните како и на који начин?

Да ли је, по Вашем мишљењу, било и других тема које су могле бити дискутоване на обуци, ако 
да - којих?

Која од тема дискутована на овој обуци ће Вам највише користити у будућем раду?
(Навести назив тематских целина на обуци)

1  2  3                       4                            5

Молимо Вас за коментаре оцене:

Молимо Вас за коментаре оцене:
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5

6

7

8

9

Оценом од 1 до 5 оцените рад инструктора/ке  

Општи утисак о обуци/ шта Вам се највише допало?

Шта Вам се најмање допало на обуци?

Oценом од 1 до 5 оцените организацију обуке

Ваше идеје и препоруке за будући рад:

1) Шта сте научили?
2) Шта бисте још хтели да научите/које додатне обуке су Вам потребне?
3) Да ли имате неразјашњена питања?
4) Како ћете применити стечено знање у пракси?

Име инструктора/ке   1             2               3              4            5

Име инструктора/ке   1             2               3              4            5

Ваш коментар:

1  2  3                       4                            5
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СКРАЋЕНИЦЕ 

АМЕТ    Санитетски тим за евакуацију ваздушним путем у мултинационалној операцији УН у Демо-
кратској Републици Конго 

CEDAW    The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације према женама)

DCAF     Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(Женевски центар за демократску контролу оружаних снага)

МнОп    Мултинационалне  операције 

МО    Министарство одбране 

НАП    Национални акциони план 

 
(Северно - атлантски војни савез)

NCGM     Nоrdic Center for Gender in Military Operations 
(Нордијски центар за род у војним операцијама)

ОЦД    Организација цивилног друштва 

 
(Организација за европску безбедност и сарадњу)

PSOTC     Peace Support Operations Training Center  
(Центар за обуку и подршку мировним операцијама)

PfP      Partnership for Peace 
(Партнерство за мир)

РСБ 1325 УН Резолуција  1325 Савета Безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност

РСБ   Реформа сектора безбедности

РДР    Разоружање, демобилизација и реинтеграција 
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(Центар за безбедносну сарадњу)

SWEDINT   Swedish Armed Forces International Centre 
(Међународни центар оружаних снага Шведске)

УН     Уједињене нације

UNDP SEESAC   United Nations Development Programme / South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for 
the Control of Small Arms and Light Weapons 
(Програм Уједињених нација за развој/Центар за контролу малог и лаког наоружања у 
Југоисточној и Источној Европи )

 
(Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена)

UNIFIL   United Nations Interim Force in Lebanon

ВС    Војска Србије 
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