
ИЗВЕШТАЈ  
О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ 

ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ  

за период од 23. 06. 2022. до 22. 12. 2022. године 
 

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” У СУРДУЛИЦИ 

 
 

Назив: ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” СУРДУЛИЦА 

Седиште и адреса: СУРДУЛИЦА, УЛИЦА ЈАДРАНСКА ББ 

Број телефона: 017/825-950 

Електронска адреса:vukovci.surdulica@gmail.com 

Веб сајт: http://vuk-karadzic.rs/ 

Матични број: 07284373 

ПИБ: 100949975 

 
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ОШ “Вук Караџић” 

у Сурдулици, Деловодни број: 946, донет  23. јуна 2022. године. 

 

I. Резултати процене ризика који угрожавају примену принципа родне 

равноправности: 

 

1) Навести резултате процене извора угрожавања принципа родне равноправности 

запослених лица и/или странака у процесу рада: 

 

У школи је на основу анализе и процене извора угрожавања принципа родне 

равноправности запослених и ученика, као и странака у процесу рада - родитеља ученика 

утврђено да не постоје извори угрожавања принципа родне равноправности. 

 

2) Навести предвиђен степен вероватноће настанка ризика у плану управљања ризицима за 

годину извештавања: 

 

а) занемарљив  

б) мали  

в) средњи  

г) велики  

д) изразито велики  

 

3) Број регистрованих случајева угрожавања принципа родне равноправности у години 

извештавања, разврстаних према степену ризика: 

 

а) веома висок (црвена) 

б) висок (наранџаста) 



в) умерени (жута)  

г) низак (зелена) Не постоји  регистрован случај угрожавања принципа родне 

равноправности у 2022. години ни у једном степену ризика. 

 

4) Навести процену последица које су наступиле услед повреде принципа родне 

равноправности код запослених лица и/или странака у процесу рада: 

 

а) катастрофалне  

б) озбиљне  

в) умерене  

г) мале 

д) минималне  Нису наступиле последице услед повреде принципа родне 

равноправности код запослених  и ученика јер није  било повреда принципа подне 

равноправности. 

 

5) Навести резултате процене потреба и могућности за заштиту запослених лица и/или 

странака у процесу рада од повреде принципа родне равноправности: 

 

Не постоји потреба за заштиту запослених у процесу рада од повреда принципа родне 

равноправности, јер се до сада  у школи није десила  ситуација повреде принципа родне 

равноправности. 

 

 

II. Мере предвиђене планом управљања ризицима од повреде принципа родне 

равноправности: 

 

1) право жена, девојчица и мушкараца на информисаност и једнаку доступност свих 

информација;  

2)  деконструкција стереотипних улога полова и остваривање родне равноправности у свим 

областима функционисања у школи;  

3)   уравнотежена заступљеност полова у школском одбору, савету родитеља, ученичком 

парламенту, тимовима и активима у школи;  

4)  уравнотежена заступљеност полова у свакој фази формулисања и спровођења политика 

родне равноправности; 

5)  употреба родно сензитивног језика како би се утицало на уклањање родних  стереотипа 

при остваривању права и обавеза жена и мушкараца; 

 

III. Информације о спроведеним мерама предвиђеним планом управљања ризицима 

од повреде принципа родне равноправности: 

 

1) У свакодневном поступању у школи примењује се приницип једнакости у праву жена, 

девојчица и мушкараца на информисаност и једнаку доступност свих информација.  



2) Континуирано спровођење мера деконструкције стереотипних улога полова и 

остваривања  родне равноправности у свим областима функционисања у школи;  

3) Приликом избора три представника запослених у школски одбор поштује се принцип 

уравнотежене заступљености оба пола. Примењује се  приницип уравнотежености 

заступљености оба пола и приликом избора родитеља за чланове Света родитеља, као и три 

предстгавника родитеља за чланство у Школски одбор. Исти принцип се примењује и 

приликом именовања запослених у школске тимове и активе. 

4) Континуирано поступање и предузимање мера и активности за постизање равнотеже у 

заступљености оба пола у свакој фази формулисања и спровођења политика родне 

равноправности; 

5) Свакодневна употреба родно сензитивног језика како би се утицало на уклањање родних  

стереотипа при остваривању права и обавеза жена и мушкараца; 

 

IV.  Све планиране  мере и активности су  спроведене  

 

 

 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА: 

 

Сања Стаменковић 

Контакт 

телефон: 

017/825-950 

Електронска адреса:  

vukovci.surdulica@gmail.com 
 

 

 

 

 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:1873 

Датум: 22. децембра  2022.године 

Место: у Сурдулици        ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

                                                                             

Драгана Нешић 

 


