
ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУSTUPLJENOSTI POLOVA  
Република Србија 

Основна школа  

"Мома Станојловић" Крагујевац 

дел.бр.844 

дана.27.12.2022 . године 

 

На основу члана 66. Закона о Родној равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 

52/2021) и члана 5. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање 

или ублажавање неравноправности заступљености полова, годишњег извештаја о његовом 

спровођењу, Школски одбор Основе школе „Мома Станојловић на седници одржаној дана 

27.12.2022, доноси; 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА МЕРА 
за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за период 

01.01.2022.-31.12.2022. године 

 

1.Подаци о послодавцу 

 

 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 

 

2.Укупан број запослених, по полној структури 

 

Укупан број запослених Мушкарци Жене 

77 11 66 

  

 

 

3.Укупан број руководећих радних места и извршилачких радних места, у складу са 

општим актом послодавца, према полној структури запослених: 

 

Руководећа радна места Мушкарци Жене 

Директор 1 0 

Помоћник директора 0 1 

УКУПНО: 1 1 

 

Назив послодавца Основна школа „Мома Станојловић 

Седиште послодавца Крагујевац, ул.Кнеза Михаила бр. 40 

ПИБ 101509352 

Матични број 07149115 

Шифра делатности 85.20 

Број и датум решења о упису у Регистар 

привредних субјеката 

Решење Трговинског суда у Крагујевцу бр. 

Ус-230/66 од 18.02.1966.године (број 

судског регистра5-52-00) 



Извршилачка радна места Мушкарци Жене 

Наставници предметне 

наставе 

7 30 

Наставници разредне 

наставе 

0 20 

Стручни сарадници 0 3 

Секретар  1 0 
Дипломирани економиста за 

финансијско-рачуноводствене 

послове 

0 1 

Референт за финансијско – 

рачуноводствене послове 
0 1 

Библиотекар 0 1 

Домар 1 0 

Кувар 0 2 

Чистачица/ остали послови 

подршке 

1 7 

УКУПНО: 10 65 

 

4. Број истоветних радних места, према општем акту послодавца, са различитом нето 

зарадом која се исплаћује запосленом за пуно радно време, према полној структури: 

 

Није било истоветних радних места са различитом нето зарадом која се исплаћује 

запосленом за пуно радно време, пошто је зарада регулисана Уредбом о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним службама («Сл. гласник РС» број 106/2007), 

тако да свако радно место има свој коефицијент. 

 

5. Укупан број запослених који су били упућени на стручно усавршавање или обуку у 

2022. години, према полној структури запослених: 

 

 Упућено  

Мушкарци 9 

Жене 54 

 

 

6. Укупан број лица примљених у радни однос у 2022. години и укупан број лица 

којима је престао радног односа у 2022. години), према полној структури запослених: 

 

 Примљено у радни однос Престао радни однос 

Мушкарци 2 2 

Жене 2 2 

 

 

7. Број жена на породиљском одсуству у 2022. години, и број жена које су се вратиле 

на рад у 2022. години: 

Две запосле су биле на породиљаком одсуству у 2022. години, а на посао се  вратила једна 

запослена. 



 

8. Број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана потреба 

прављења разлика по полу, у складу са законом којим се уређује рад: 

 

Није било радних места за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу. 

 

9.  ОШ „Мома Станојловић“ у Крагујевцу је у наведном периоду кроз промоцију и 

упознавање запослених са одредбама Закона о родној равноправности, информисала 

запослене о њиховом праву на полну равноправност, као и на могућност остваривања 

правне заштите лица изложених дискриминацији.  

 У ОШ „Мома Станојловић“ у Крагујевцу у извештајном периоду није било промена 

у броју руководећих и извршилачких радних места, у складу са општим актом послодавца 

према полној структури. 

 У погледу стручног усавршавања у извештајном периоду није прављена разлика 

према полној структури запослених. Свим запосленим у Школи било је омогућено да се 

равномерно стручно усавршавају кроз могућност учествовања на семинарима, обукама и 

слично у 2022. години 

 10. У току 2022. Године у ОШ „Мома Станојловић“ расписана су два конкурса за 

попуњавање извршилачких радних места на једном конкурсу сви пријављени кандидати су 

били женског пола, а на другом су сви кандидати били мушког пола. 

11. У току 2022. Године није било примљених пријава запослених и радно ангажованих 

лица, разврстаних по полу и старосној доби, о њиховој изложености узнемиравању, 

сексуалном узнемиравању или уцењивању или неком другом поступању које има за 

последицу дискриминацију на основу пола, односно рода; 

12. У  2022. Години није било судских спорова који су вођени у вези са дискриминацијом 

на основу пола, односно рода. 

 

МЕРЕ  КОЈЕ ЈЕ ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“ ПРИМЕЊИВАЛА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

 

Мере за остваривање и унапређење родне равноправности се могу разврстати у 

опште мере и посебне мере. Опште мере се доносе након друштвеног дијалога и широког 

друштвеног консензуса, док се посебне мере доносе појединачно на нивоу организације. 

 

3.1. Опште мере 

Опште мере за остваривање и унапређивање родне равноправности јесу законом 

прописане мере којима се у одређеној области забрањује дискриминација на основу пола, 

односно рода, или налаже одговарајуће поступање ради остваривања родне 

равноправности. Опште мере обухватају и мере утврђене другим актима (декларације, 

резолуције, стратегије и сл.), чији је циљ остваривање родне равноправности. 

 

3.2. Посебне мере 

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности су активности, 

мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује 

равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих 

друштвених група, у свим сферама друштвеног живота и једнаке могућности за 

остваривање права и слобода. 



lloce6se Mepe, y cKnaAy ca oflrrrrrrM MepaMa oApebyjy ]I cnpoBoAe opraH janne BJIacrI/t,

[ocnoAaBIII,I ]I yApyxeBa.
flpuluxou o4pefnnarra noce6urax uepa uopajy ce yBaxaBarlr pa3nlrilr'wr IrHTepecI4,

uorpe6e ,.rproprierrr xe,a r4 Myrrr1apalla, a noce6nuM MepaMa Mopa ce o6es6eAurn:

. rrpaBo xeHa, genojuuqa rr MlrrrKapaua Ha Ian$opuucauocr u je4naxy AocryrlHocr

IIOJIIITI'IKAMA, NPOTPAMil]:x.f.A V YCJIYTAMA;

rrpr{Mega ypoArbaBarba rr poAHo oAroBopnor 6yuetfipatua y rocryrlKy TJIaHI'IpaI5a,

yrrpaBJbalba LI cflpoBoleBa nnaHona, npojerara I4 rIoJIrrrI'IKa;

rrpoMoBr{carbe jegnarrax uoryhuocrr y yilpaBJbalby JbyAcK}IM pecypclrMa I{ Ha rpxl{Irrry

pa4a;
. ypaBHorexeHa 3acry[JbeHocT

uoroxajulra;
rroJroBa y y[paBHI4M U HaA3OpHI{M TeJII',IMa V Ha

. ypaBnorexeHa 3acryrrJbeHocr [oJIoBa y cnaxoj Sas],
IIOJII'ITI{KA POAHE PABHONPABHOCTI{;

(popuynucatua n cuporolena

. yuorpe6a poAHo cen3r,rrr{Buor jesuxa rcaro 6u ce yrl,Iqano Ha yKnalbalbe poAH}Ix

cTepeoTl,Ina [p]I OcTBapI{BaIby IIpaBa la o6asega xeHa I{ MyIIIKapaIIa;

. rrpr4KyrrJbarse peneBaHTHr4X rroAaTaKa pa3BpcTaHLIx no [ony ,I IbI{XOBO AOCTaBJbaIbe

HaAJIexHIIM IancrutYuraj aua.

floce6ne Mepe rpllMelbyjy ce AoK ce He [ocTI.IrHe III{Jb s6or xojer cy rporuIcaHe.

Y Kparyjenryy, 27 .12.2022. rosurue

Ilpe.uceAnux IuKo-JIcKor q46ppa:- luena ,)lLua'a\?@Pajuua Koeauennh)


