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1. Шта је неплаћени рад?
Неплаћени рад се дефинише као рад који производи добра и услуге, али који не доноси директну
накнаду или друге облике плаћања као што су кућни послови и нега1.
Иако сами послови који спадају под неплаћени рад у великој мери зависе од социјалних фактора
и нивоа развоја друштва, обично се под овим појмом подразумева: одржавање куће / стана и
окућнице, чишћење куће, прање, пеглање, кување, куповина намирнице и осталих потрепштина,
као и нега старих и оболелих лица и брига о деци. Поред физички напорног свакодневног посла,
посебан облик неплаћеног рада су и послови неге који захтевају сложене психофизичке радње
усмерене на друге чланове домаћинства, а које се поред редовне бриге огледају у допуњавању
или потпуном преузимању услуга из домена здравствствених, образовних, административних
институција, превоза и другим. Проблем неплаћеног рада анализира се са родног аспекта јер
неједнако погађа жене и мушкарце. Према подацима Економског и социјалног савета Уједињених
нација из 90 земаља, жене у просеку троше три пута више времена дневно од мушкараца
обављајући неплаћенe послове старања, као и кућне послове у домаћинству2. Овакво стање
доводи до посебно тешког социјално економског положаја жена, које због прекомерног рада код
куће и бриге о другим члановима занемарују своје потребе, укључујући и запослење. Постоје
различити модели који нуде решење за ову ситуацију: почев од подстицања економије за
запошљавање жена, пружања адекватних државних услуга за негу деце, старих, болесних и
немоћних, промовисање једнаке расподеле кућних послова, али и обезбеђивање новчане
надокнаде у облику зараде од државе за чланове породице који као основно и једино занимање
одаберу бригу о кући и породици.
Према званичним подацима Националне службе за запошљавање, у Србији је у марту 2020. било
регистровано 514.119 незапослених, од чега су 281.381 (54.73%) жене. Од укупног броја
незапослених, 66.963 се води као привремено неспособни или неспремни за рад, од чега је 46.141
жена, односно 68.9%. Новопријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање (НСЗ)
у марту 2020. године је било 19.564, а 10.133 жена (51.79%), од чега 60% први пут тражи
запослење. Највећи број жена на евиденцији НСЗ има између 30 - 34 године, а затим 35-39 и 25-29
година. Mеђу корисницима новчане помоћи је удео жена нешто мањи: 48.04% од укупно 34.718
корисника новчане помоћи. Радни однос са пуним радним временом преко НСЗ засновало је
2.253 особа од чега 1.100 (48.82%) жена, а нешто мање је жена међу онима који су добили уговоре
о привременим и повременим пословима (45.65%).
Разлози неактивност жена су брига о деци и другим члановима породице, изгубљена нада у
могућност налажења запослења, здравствени разлози, али и неформалан рад, као што је
спремање по кућама, чување деце, рад у пољопривреди на породичном газдинству. Према
подацима Републичког завода за статистику о потрошњи времена показују да жене, без обзира на
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ниво образовања, троше 4.5 сати дневно на неплаћене послове, од тога највише на бригу о
деци, припремање хране и хигијену дома, док мушкарци у просеку користе два сата дневно за
неплаћени рад, у који најчешће спадају набавка, рад у башти и сл.3 По подацима РЗС-а, 80% особа
које су напустиле посао због бриге о деци или другим члановима домаћинства су жене.

2. Подела послова у кући и родни стереотипи
Подела послова у унутар домаћинства на „мушке“ и „женске“ последица је родних стереотипа.
Пол је биолошка карактеристика, док је род друштвено конструисани полни идентитет4 створен у
одређено време, подложан променама. Родни стереотипи настају преписивањем одређених
карактеристика женама, тј. мушкарцима као групи, а који нису везани за њихове биолошке
разлике, већ осликавају друштвена очекивања. Жене у трудноћи носе, потом рађају и доје децу, и
то је биолошка разлика у односу на мушкарце. Са друге стране, род показује уверење друштва да
су жене бољи и брижнији родитељи од мушкараца, иако је то претпоставка која није утемељена
на чињеницама. Родна улога је у социјалним и хуманистичким наукама сет норми понашања који
се односи на мушкарце и жене у датој социјалној групи или систему.5 Родна улога је сет
друштвених норми који одређује који обрасци понашања се сматрају одговарајућим,
прихватљивим и уопште пожељним за неку особу, а сходно њеном биолошки одређеном полу.
Ови су обрасци понашања организовани на традиционално супротним концепцијама мужевности
и женствености. Социјализација рода представља процес усвајања, односно учења родних улога
помоћу социјалних чиниоца. Систем родних улога је једним делом различит од друштва до
друштва, али се и правила везана за улоге мењају током времена. Родни стереотипи настају услед
социјалних прилика и поспешују одржавање успостављених односа моћи између мушкараца и
жена. Током историје женама је било забрањено да раде ван куће, нису имале пословну
способност, уместо њих одлучивали су мушки чланови породице. У таквим условима жене су биле
осуђене искључиво на рад код куће. Са променама прилика и изласком жена на тржиште рада,
мења се и динамика у домаћинству. Међутим, иако већина жена на глобалном нивоу има пуно
радно време ван куће, кућни послови, као и брига о деци, старима и болеснима сматрају се
првенствено „женским пословима“.
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3. Положај жена на селу
Сеоска домаћинства теже очувању традиције и као таква држе до патријархалних образаца унутар
куће. Kућни послови и брига о деци скоро су искључиво послови којима се баве жене, поред рада
на пољопривредном газдинству. UN Women из 2015. године показује да је број газдинства
регистрованих на жене, према подацима Управе за аграрна плаћања, 26,7%, од чега је 23%
комерцијалних пољопривредних газдинстава. Ниво учешћа жена у доношењу одлука на
газдинству веома је низак, само 15,9% жена су управнице газдинстава, односно, доноситељке
одлука у вези са организацијом пољопривредне производње на газдинству. Жене су ретко стално
запослене на газдинству, док су најчешће неформално ангажована радна снага у обављању
пољопривредних послова6. Поред економске зависности од мушких чланова домаћинства, жене
на селу суочене су и са органиченим приступом услугама здравствене, образовне и социјалне
заштите, а ка многим селима не постоји ни организовани градски превоз. У таквим околностима
жене су изоловане и додатно оптерећене услугама које би требало да пружају институције.
Проценат популације која живи испод линије сиромаштва више је него двоструко већа у
руралним, него у урбаним срединама (9,8 процената у односу на 4,3 7). Национална стратегија за
родну равноправност за период од 2016. до 2020. препознаје жене са села као посебно
маргинализовану категорију, истичући следеће податке:
-

Куће у којима жене живе на селу у 88% случајева су у власништву мушкараца;
Жене у 84% случајева не поседују земљу и готово да немају средстава за пољопривредну
производњу;
Жене чине 55% незапосленог руралног становништва и 74% неплаћених помоћних чланова
пољопривредних газдинстава.

Постоје значајне разлике у неформалном запошљавању између мушкараца (28,8%) и жена
(43,4%), а жене из руралних подручја су осам пута више заступљене у неформалном запошљавању
од жена из урбаних подручја (5,5%). Оне су и знатно мање покривене пензијским и здравственим
осигурањем у односу на мушке чланове домаћинства. Укупно 12% жена нема здравствено
осигурање, а преко 60% жена није обухваћено пензијским осигурањем. Ситуација је још гора за
жене које су у статусу помоћних чланова домаћинства - чак 93% не плаћа пензијско осигурање,
углавном због недостатка новца. Ова ситуација их доводи у већи ризик од сиромаштва8
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4. Истраживање о неплаћеном раду у Колубарском округу
Методологија анкете укључује упитник самопроцене о обављању најчешћих кућних послова, као и
о расподели послова неге старијих и болесних и бриге о деци. Поред питања о расподели
послова између мушкараца и жена у домаћинству, испитаници/це су давали одговоре који се
односе на временску оптерећеност пословима и дата им је могућност да сами објасне поделу
послова на мушке и женске, као и да наведу који су најчешћи послови који су везани за њихово
газдинство које претежно раде мушкарци, а који су послови које обављају жене. Циљ је био
идентификовати поделу послова унутар домаћинства, али и пољопривредних газдинстава чија је
делатност разнолика. Сам упитник ограничен је на разлику у положају жена између града и села у
Колубарском округу, диспропорционално покривајући више сеоска домаћинства. Остали
социјално-економски фактори, као што су број чланова и структура домаћинства, просечни
месечни приходи и етничка припадност нису узети у обзир. Територијално покривена су села и
градске средине свих општина Колубарског округа Ваљево, Мионица, Љиг, Уб, Лајковац и
Осечина.

4.1. Узорак
Укупно је анкетирано 170 испитаника, од којих је 73 мушког пола, што представља 42,9% узорка и
97 женског, што представља 57.1% узорка. 28.2% (48) испитаника зиви у градској, а 71.8% (122) у
сеоској средини.
Старосне групе испитаника:
Испитаници између 18 – 29
година

Испитаници између 30 – 55
година

Испитаници између 56 – 99
година

49 (29,3%)

93 (55,7%)

25 (15%)

Најмлађи испитаник је имао 18 година, најстарији 70.
Степен образовања испитаника:
Испитаници са
завршеном основном
школом

Испитаници са
завршеном средњом
школом

Испитаници са
завршеном вишом
школом

Испитаници са
завршеним
факултетом

19 (11,2%)

109 (64,1%)

17 (10%)

25 (14,7%)

4.2. Подела послова бриге о деци и другим члановима
домаћинства
У делу анкете који је имао за циљ добијање информација о подели послова бриге о деци,
старима, болеснима и немоћнима добијени су следећи одговори:

Да ли у Вашем домаћинству има деце (лица млађих од 18
година)?
Да

Не

108 (63,5%)

62 (36,5%)

Ко углавном у Вашем домаћинству води бригу о деци (припремање хране, одржавање
хигијене, помоћ деци у усвајању школског градива и сл.)?
Женски чланови породице

Мушки чланови породице

Подједнако мушки и женски
чланови породице

82 (77,47%)

1 (0,93%)

23 (21.6%)

Овај податак јасно указује на предоминатно мишљење да је брига о деци превасходно посао
жена.

Да ли у Вашем домаћинству живе особе које због старости или
болести не могу да воде рачуна саме о себи?
Да

Не

41 (24,30%)

128 (75,7%)

14.6% (7) испитаника који су навели да живе у граду потврдно је одговорило на ово питање и
28.1% (34) испитаника који живе на селу.
Овакав податак указује на две чињенице – прва, да су услуге бриге о старијим и болесним
особама доступније у градским срединама у односу на сеоске. Друга потврђује да је на селу
распрострањенија домаћинства у којима живи више генерација.
Ко углавном у Вашем домаћинству води бригу о старим и болесним члановима породице
(припремање хране, одржавање хигијене, одлазак код лекара, узимање терапије и сл.)?
Женски чланови породице

Мушки чланови породице

Подједнако мушки и женски
чланови породице

21 (51,22%)

2 (4,88%)

18 (43.90%)

Интересантан је податак да су одговори показали да је готово једнак број домаћинстава у којима
се мушки и женски чланови једнако брину о старијим и болесним лицима, као и оних у којима то
претежно чине жене.

4.3. Подела послова одржавања домаћинства
У обављању свакодневних послова одржавања куће најуочљивији су родни стереотипи, па тако да
се у готово свим домаћинствима ово сматра женским послом.
Ко углавном у одржава кућу/стан и окућницу у Вашем домаћинству?
Женски чланови породице

Мушки чланови породице

Подједнако мушки и женски
чланови породице

109 (64,10%)

5 (2,90%)

56 (33,00%)

Ко углавном чисти кућу/стан, брише прашину, пере и пегла веш, пере судове?
Женски чланови породице

Мушки чланови породице

Подједнако мушки и женски
чланови породице

155 (91,20%)

2 (1,20%)

13 (7,60%)

Код обављања послова набавке и куповине је ситуација мало другачија, па 47,1% (80)
испитаника/ца је рекло да подједнако обављају наведене послове, само 9,4% (16) испитаника/ца
је рекло да мушки чланови иду у набавку и куповину, међутим жене су и унутар овог сегмента
живота у домаћинству оптерећеније, посебно у сеоским срединама због ограниченог приступа
јавном превозу.

Да ли сматрате да су послови унутар домаћинства и послови
бриге о деци, старима и болеснима женски послови, и да
мушкарци не треба да их обављају?
Да

Не

57 (33,50%)

113 (66,50%)

Међу 57 испитаника који сматрају да је реч о женским пословима, 73.7% (42) испитаника је
мушког пола док је 26.3% (15) женског.
Од 57 испитаника који су потврдно одговорили на ово питање, 19.3% (11) испитаника живи у
градској средини (2 жене, 9 мушкараца), док 80.7% (46) њих живи на селу (13 жена и 33
мушкараца).
Овакав податак подтврђује да одлуке о расподели послова ипак доносе мушкарци који се држе
устаљених традиционалних уверења. Видљива је огромна разлика између сеоске и градске
средине, што показује да су патријархални ставови заступљенији на селу. Значајно је и да реална
ситуација расподеле послова осликава ставове мушкараца.
Зашто?

Упитани да обраложе своје одговоре, испитаници који су потврдно одговорили на претходно
питање наводили су следеће:
„Не делим строго послове на мушке и женске, али неке већином ради жена, а неке мушкарац.
Сви чланови породице треба да буду укљуцени у рад око домаћинства.“;
„Мушкарац не зна ни ципелу да обрише без жене“;
„Не постоје мушки и женски послови али ово је Балкан“;
„Ја мислим да ја најбоље очистим кућу, оперем веш, оперем судове, да ја најбоље храну
одаберем и спремим.“;
„Постоји нека тиха расподела послова, нпр. жена пегла веш, муж цепа и уноси дрва у кућу. Кад
се све сабере и одузме - послови су подељени.“;
„Зато што постоје мушки и женски послови на основу физичке снаге, способности итд“;
„Зато што су жене подређене томе и подразумева се да је то њихов посао“;
„Женски послови су прање и сређивање, а мушки су тежи физички послови на селу“;
„Нису женски, али неке послове ћу ја боље да урадим него муж јер он и ради на послу, а ја само у
кући и имам више времена“;
„Просто, расподела у кући је таква. Муж је заузет у њиви и око стоке, а ја (жена) кућним
пословима и инвалидном ћерком. Kад је потребно ми помажемо једно другом.“;
„Мислим да послове у кући треба да обављају жене (спремање хране, прање веша,усисавање...),
али да послове који се тичу послова на њиви и око храњења говеда треба да се обавјају
равномерно с тим да мушкарци трпе мало већи терет.“;
„Мушкарци иду у лов, жене брину о кући. Е, данас и жене иду у лов.“;
„Он доноси паре и то је доста од њега“;
„Нису неки мушкарци рођени за неке послове, а и ако јесу прве речи су Има жена у кући“;
„Мушкарци обављају друге послове“;
„Супруг није баш тако активан“
„Не може сваки мушкарац да обави посао као жена“.
Одговори јасно осликавају родне стереотипе у подели послова. Видљив је и још један феномен, а
то је веровање од стране жене да ће оне боље урадити послове, те да због тога „не дозвољавају“
мушкарцима да се мешају. У домаћинствима где мушкарци доносе све одлуке, жене „моћ“ виде у
обављању кућних послова. Одговори показују да велики број жена незапослен, док већи број
мушкараца има послове и ван газдинства.

На питање колико времена дневно утроше на послове унутар домаћинства и у бризи око
чланова домаћинства испитаници/е су одговорили на следећи начин:

Од 0 до 1 сата дневно - 32.4% (55) испитаника/ца
Од 2 до 4 сата дневно - 36.5% (62) испитаника/ца
Од 5 до 8 сати дневно - 15.9% (27) испитаника/ца
Преко 8 сати дневно - 15.3% (26) испитаника/ца
Посматрано према полу:
Пол / број сати

Од 0 до 1 сата
дневно

Од 2 до 4 сата
дневно

Од 5 до 8 сати
дневно

Преко 8 сати
дневно

Женски

4.1%

42.3%

27.8%

25.8%

Мушки

69.9%

28.8%

0%

1.4%

Чак 25.8% жена у односу на 1.4% мушкараца дневно проведе више од осам сати обављајући
кућне послове и водећи рачуна о деци и старијим и болесним укућанима. Највећи број
мушкараца (69.9%) дневно проведе од 0 до 1 сат у кућним пословима и пословима неге.

4.4. Подела послова унутар пољопривредних газдинстава
За разлику од кућних послова, послови на газдинству су равномерније распоређени, па је тако чак
55.8% испитаних одговорило да се подједнако и мушки и женски чланови домаћинства баве
пословима везаним за обављање делатности газдинства.

На питање „Да ли се Ви и/или Ваша породица бавите обрадом земљишта/чувањем стоке/обрадом
или прерадом воћа и поврћа/производњом млечних производа или неком другом
пољопривредном делатношћу?“ 129 испитаника/ца је одговорило са Да, а њих 41 са Не.
Ко се примарно бави пословима везаним за обављање пољопривредне делатности на
газдинству?
Женски чланови породице

Мушки чланови породице

Подједнако мушки и женски
чланови породице

17 (13,20%)

40 (31,00%)

72 (55,80%)

На питање које послове везане за обављање делатности газдинства сматрају женским и зашто
испитаници/е су давали следеће одговоре:
-

Гајење цвећа лакши послови у башти, пластенику (“због конституције жена”) и прерада
намирница;
Нега животиња (“углавном због обраћања пажње на детаље и због потребног
стрпљење за обављање тих послова”);
Мужа крава, исхрана, ложење ватре, кошење дворишта. Садња воћа и поврћа,
заливање истог (“то све може жена сама да обави”) ;
Производња млечних производа („због хигијене и спретности жене”);
“Башта, да се храни и поји стока, зато што мушки нису кући, раде у фирми.”
“Жена прави сир јер је педантнија и пажљивија од мушкарца.”;
“Чување стоке и мужа крава.”;
“Храњење животиња и чишћење дворишта. Зато што су ти послови лаки и могу их
жене обављати”;
“Сви осим поправљања машина”;
“Сматрам да је прерада воћа којом се бавим женски посао”;
“Све што не захтева тешки физички рад, например рад са моторном тестером и рад
тримером.”;
“Рад по кући и лакши послови у башти и пластенику.”;
“Уређење ентеријера”;
“Папирологија и помоћ у организацији посла”.

Вреди поменути да је било више одговора који указују да жене обављају и административне
послове везане за газдинство.

Оно што је било више него видљиво јесте да се највећи број одговора односио на кућне послове:
прање, пеглање, чишћење, спремање ручка, али и брига о деци, иако су ови послови већ били
обухваћени претходним питањим:
-

“Спремање хране, прање веша, чишћење куће, итд. Није то за мушкарце са села“;
“Женино је да усисава, кува, пере, пегла”;
“Брисање прашине, усисавање, кување”;
“Kување прање, пеглање, чишћење, сређивање куће и дворишта, храњење животиња,
брига о деци, о дворишту, око куће, о цвећу...”

Ови послови и даље се перципирају као „лакши“. Оно што је видљиво је свесност и
незадовољство жена оваквим стањем:
“Сматрам да сви послови требају бити једнаки, али у нашем народу се одувек прање, пеглање и
кување сматрају женским послом. А зашто је то тако? Можда зато што су жене раније биле
само домаћице, односно зависиле су од мушкараца. Сада је проблем што мушкарци и даље
гледају то тако, без обзира што жена често има и свој посао.”
На питанје које послове везане за обављање пољопривредне делатности газдинства
испитаници/е сматрају мушким и зашто добијени су следећи одговори:
-

-

„Обрада земљишта, зато што су то тешки физички послови које жене нису у стању да
обављају“:
„Kошење траве. Ја косим али је претешко. Чишћење оџака. Ја га чистим али невешто,
сва останем чађава. За то је потребна мушка снага да окреће сајлу и четку.“
„Чишћење одвода због сајле која је тешка. Мушки послови су и остали тежи послови око
обраде њие и гајења животиња јер то је такође тешко за жену.“
„Обрада њива, припрема дрва: углавном послови управљања машинама јер је потребна
физичка снаге“
„Сечење дрва за огрев, сређивање дворишта, сређивање свих кварова по кући, сређивање
баште, помагање око кућних послова...“
„Одлазак у шуму, цепање дрва, кошење траве, спремање хране за стоку, прскање воћа и
поврћа аутоматизером.“
„Сви тежи послови где је укључен додатни физички напор су мушки послови. Например,
ношење терета, обрада земљишта механизацијом...“
„Сву обраду и припрему на пољопривредном имању и набављање огрева за зиму обавља
мушкарац.“
„Мушки су послови са трактором“
„Мушкарци обављају рад на њиви, у штали, и остале физичке тешке послове везане за
сеоски живот. Kлање свиња, сеча и продаја дрва, поправљање машина, истеравање
стајског ђубрива на њиву, цепање дрва...“
„Обрада земљишта јер су мушкарци јачи и издржљивији за тешке физичке послове“;
„Тешко рмбачење попут зидарских радова“.

Испитаници су као типично мушке послове набрајали „теже физичке послове за које је потребна
снага“. Најчешћи одговори односили су се на сечу дрва, обраду земљишта и употребу
механизације.
Приметно је да међу пословима који се сматрају „мушким“ и које чешће обављају мушкарци на
газдинству готово да нема свакодневних послова. Преовлађују сезонски послови, док се под

„тешким“ пословима подразумевају само они за чије обављање је неопходна већа физичка
снага али не и они који изискују више времена.

На питање колико сати дневно проведу обављајући послове везане за делатност газдинства
испитаницу су давали различите одговоре. Њих 7% је рекло од 0 до 1 сат, док чак 38,3%
испитаника/ца је рекло да на те послове свакодневно утоши преко 8 часова.

На питање „Да ли сматрате да остали чланови домаћинства цене Ваш рад у кући и/или на
газдинству?“ 55,7% испитаника је одговорило са Да, а њих 44,3% је рекло да мисле да се њихов
рад не цени довољно.
На ово питање одговорило је 95 жена и 72 мушкарца. 52.6% (50) испитаница сматра да се њихов
рад цени од стране осталих укућана, док је тај проценат код испитаника нешто виши – 59.7% (43).

5. Социјалне услуге у јединицама локалне самоуправе
Колубарског округа
Промена родних стереотипа и и ублажавање строге поделе послова на „мушке“ и „женске“
захтева доста времена и рада свих актера, како на глобалном тако и на локалном нивоу. Положај
жена значајно би олакшала доступност адекватних социјалних услуга усмерених ка старању о
старим и болесним лицима и бригу о деци.
Ова анализа биће усмерена на јединице ликалне самоуправе како би се јасно успоставила
узрочност са резултатима анализе.

Услуге социјалне заштите које су у надлежности локалних самоуправа су сврстане у четири групе9:
1. Дневне услуге у заједници, у које спадају следеће услуге: дневни боравак, помоћ у кући, лични
пратилац детета и свратиште. У оквиру ове групе услуга локалне самоуправе могу да пружају и
друге услуге које су такође намењене као подршка корисницима да остану у породици и
природном непосредном окружењу.
2. Услуге подршке за самостални живот подразумевају врсту услуга, тј. врсту подршке неопходне
за активно и самостално учешће корисника у друштву, као што су: персонална асистенција за
одрасле особе са инвалидитетом, становање уз подршку за младе који се осамостаљују и
становање уз подршку за особе са инвалидитетом. Овој групи услуга припадају и програми
обуке/едукације, који омогућавају осамостаљење корисника и унапређење вештина за
самостални живот.
3. Услуге смештаја које подразумевају смештај у прихватилиште (за различите циљне групе),
предах и друге сличне врсте смештаја.
4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге које представљају интензивне услуге
подршке породици која је у кризи кроз саветовање и подршку родитељима, хранитељима и
усвојитељима, породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са тешкоћама
у развоју, одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршку у
случајевима насиља, породичне терапије и медијације, СОС телефоне, активација и друге
саветодавне и едукативне активности.
У истраживању „Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности
јединица локалних самоуправа у Републици Србији“10 извршена је анализа расхода који се
финансирају из локалних буџета за 145 општина на територији Србије, која је показала да је
Лајковац, иако једна од најразвијених општина, за локалне услуге социјалне заштите издвојио
само 0,24% буџета, док Уб спада у једну од осам општина на територији целе земље у којој
није била обезбеђена ниједна од локалних услуга социјалне заштите 2018. године. Наменски
трансфери у социјалној заштити уведени су Законом из 2011. године као механизам којим се са
централног нивоа пружа финансијска подршка јединицама локалне самоуправе за обезбеђивање
услуга социјалне заштите из њихове надлежности. Додатно су регулисани Владином Уредбом о
наменским трансферима за социјалну заштиту из марта 2016. 11, у складу са Законом о социјалној
заштити. Овом уредбом дефинисани су износи наменских трансфера којима се финансирају услуге
социјалне заштите, критеријуми за његову расподелу јединцама локалне самоуправе и за учешће
јединцама локалне самоуправе, динамика преноса средстава, као и услуге социјалне заштите од
посебног значаја за Републику Србију. Мионица и Љиг спадају у општине са уделом наменских
транфера већим од 90% у укупним раходима за услуге социјалне заштите у 2018.години. Услуга
Помоћ у кући за старија лица била је обезбеђена у Ваљеву, Љигу, Осечини, Мионици и Лајковцу.
9
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Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је
потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације с другима, под условом да је
укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања,
укључујући завршетак средње школе12, према подацима из 2018. била је доступна само у Ваљеву,
баш као и услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом. У односу на
податке из 2012. и 2015. године када ниједну услугу социјалне заштите нису пружали, у Лајковцу,
Љигу и Убу приметан је помак. Мионица и Осечина имале су доступну само једну услугу и 2012. и
2015. која се и 2018. наставила - помоћ у кући за старија лица. Према Мапирању услуга социјалне
заштите у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години13,
Ваљево је имало четири развијене и доступне услуге социјалне заштите: помоћ у кући за одрасла
и старија лица (56 корисника), дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју и
инвалидитетом (12 корисника), дневни боравак за децу/младе са сметњама у развоју и
инвалидитетом (29 корисника) и предах смештај (8 корисника). Што се тиче доступности услуга
старања о деци, ситуација је следећа:
-

-

У Љигу је 2017. године 24,2% деце узраста до три године и 101,8% (указује да су уписивали
децу из других општина) деце узраста од три године до поласка у предшколски програм
било уписано у вртиће;
У Лајковцу је 2017. године 26,06% деце узраста до три године и 65,66% деце узраста од три
године до поласка у предшколски програм било уписано у вртиће;
У Мионици је 2017. године 24,71% деце узраста до три године и 49,44% деце узраста од
три године до поласка у предшколски програм било уписано у вртиће;
У Осечини је 2017. године 16,8% деце узраста до три године и 47,59% деце узраста од три
године до поласка у предшколски програм било уписано у вртиће;
У Убу је 2017. године 12,59% деце узраста до три године и 43,1% деце узраста од три
године до поласка у предшколски програм било уписано у вртиће;
У Ваљеву је 2017. године 23,41% деце узраста до три године и 65,46% деце узраста од три
године до поласка у предшколски програм било уписано у вртиће.14 Н

Неоходно је извршити класификацију података у односу на руралне и урбане средине у
општинама.
Приметан је и недостатак диверсификације социјалних услуга које су сада махом ограничене
на сферу помоћи у кући за старија лица. Ако се упореди са одговорима из анкете о расподели
старања о старијим особама у кући (подједнако је одговорило чак 43.9%) отвара се питање у
којој мери ова услуга растерећује жене. Како је у сеоским срединама број старијих и немоћних
особа значајно већи у односу на градске средине (28.1% у односу на 14.6%), потребно је
утврдити и једнаку распорстрањеност услуге. Што се тиче услуга старања о деци која бележи
највећи број корисника у Љигу, неопходно је сакупити информације о броју сати које деца
12

Закон о социјалној заштити и Правилник о ближим условима и стандардима пружања услуге социјалне
заштите
13
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/12/Mapiranje-usluga-socijalne-zastite.pdf
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просечно проведу у вртићима, да ли постоји услуга продуженог боравка, као и у којој мери су
ове услуге доступне деци из руралних подручија, где je посебно потребно обратити пажњу на
организовани и јавни превоз.

6. Неплаћени рад у доба пандемије
Пандемија COVID-19 посебно је утицила на на неплаћени рад и пружање неге. Због ограничених
могућности за коришћење услуга пружања неге, како формално кроз установе за пружање услуга
које су или потпуно обуставиле рад или модификовале на начин који смањује диретни контакт,
тако и неформално кроз породичне мреже. Велики део овог додатног радног оптерећења пао је
на жене због устаљених родних стереотипа који су изражени и у анкети. Пандемија COVID-19
драстично je погодила секторе са великим уделом жена, многе жене су остале без посла и
прихода, и приморане су да остану у приватној сфери и преузму још више одговорности у кућним
пословима15. Ово додатно продубљује родне разлике у учешћу женске радне снаге на тржишту
рада, платама и неплаћеног рада, посебно у домену бриге о деци, старијим и болесним лицима.
Поред здравствених и економских ефеката, криза условљена пандемијом COVID-19 производи
ефекте и на социјалне норме око расподеле неплаћене неге и кућних послова. Затварање школа
и установа за бригу о деци пребацило је одговорност у потпуности на родитеље. Ово није само
повећало количину времена које родитељи проводе старајући се и бринући о деци, већ се од
многих очекивало и да обезбеде адекватно праћење наставе на даљину и завршавање задатака.
Испуњавање ових захтева представља изазов за многе родитеље, посебно за оне који су
принуђени да раде истим или и већим интезитетом. То је био случај са пољопривредним
газдинствима широм земље, која због ограничења која су уведена као мере за спречавање
пандемије, нису имали могућности да продају и пласирају своје производе. Овакве потешкоће
одразиле су се и на буџете газдинстава од којих многа нису успела да забележе приливе.16 Као део
мере сузбијања пандемије у току једног периода ове године, старијим људима је наложено да
остану код куће што је довело до тога да се ослањају на породицу, пријатеље или волонтере за
достављање намирница и лекова. Велики део ове одговорности спао је на жене. Терет
неплаћеног рада жена може бити још већи у домаћинствима са нижим приходима и са више
издржаваних лица, где су захтеви за негом углавном већи. Већина сеоских породица живи у
вишегенерацијским домаћинствима где је скоро немогуће извршити физичку дистанцу између и
избегавати изложеност вирусу, што је додатно угрозило болесна и стара лица.
У публикацији Родна анализа одговора на COVID-19 у Републици Србији17 указује се на најмање
пет разлога због којих се обим неплаћеног рада за жене повећао,:
1. Брига о деци и школске обавезе: Вртићи и школе су затворени, а бакама и декама, који
често чувају децу када деца не иду у вртић, било је забрањено да се крећу. Чување деце
представљало је здравствени ризик за најстарије. Радио телевизија Србије је, у сарадњи са

15 https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2020/09/Duragova.Paper_.pdf
16 https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/in-the-words-of-jelena-ruzic
17
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2.
3.

4.

5.

е–управом, организовала онлајн настав,у односно телевизијске часове за све разреде
основних и средњих школа. Ова мера је припремљена и примењена у веома кратком року
и омогућавала је ученицима да задрже дневну рутину, остваре напредак у знању, не
пропуштају наставу, као и да буду оцењивани и заврше започети разред. Школске обавезе
су, посебно код млађе деце, захтевале велико ангажовање родитеља.
Брига о старијим члановима породице: Због забране кретања особама старијим од 65
година повећан је обим обавеза за млађе чланове породице.
Kување и припремање хране: Оброци за децу у школама и вртићима нису доступни, и
чланови домаћинства више времена проводе код куће. Одласци у ресторане и доставе
хране су ограничени, као и могућности за набавку.
Хигијена: Једна од кључних мера за превенцију преношења заразне болести COVID-19 је
повећана хигијена, првенствено руку, а затим и одеће и обуће и домаћинства, у смислу
дезинфекције улазних и пролазних просторија и сл. Одржавање хигијене дома је такође
претежно посао који обављају жене.
Брига о деци са инвалидитетом или сметњама у развоју и/или одраслим зависним
члановима домаћинства: Имајући у виду да су дневни боравци, чак и тамо где је услуга
била доступна, прекинули са радом, већи терет бриге је пао на чланове домаћинства,
најчешће мајке.

Закључује се да је криза изазвана пандемијом додатно учврстила родне улоге у домаћинству због
чега су жене додатно оптерећене.

7. Локални акциони план за унапређење родне
равноправности
Како је раније објашњено, проблем неравнопране расподеле послова унутар домаћинства
последица је ширег проблема родне неравноправности. Ослањајући се на међунардне оквире,
Србија је 2009. године донела Закон о равноправности полова.
Члан 39. овог Закона гласи: Обавезе органа јединица локалне самоуправе
Органи јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, обезбеђују равноправност
полова и остваривање једнаких могућности. Органи јединица локалне самоуправе подстичу и
унапређују равноправност полова, у оквиру својих надлежности и послова везаних за
равноправност полова. У процесу усвајања развојних планова и других аката, надлежни органи
јединица локалне самоуправе разматрају мере и активности које су у функцији равноправности
полова и остваривања једнаких могућности. У органима јединица локалне самоуправе, у оквиру
постојеће организације и акта о унутрашњем уређењу и систематизацији, организује се

стално радно тело или одређује запослени за родну равноправност и обављање послова
остваривања једнаких могућности, у складу са овим законом.
Члан 40. овог Закона гласи: Статистичка евиденција
Статистички подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују на нивоу Републике Србије,
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и у установама и организацијама које
обављају јавна овлашћења, јавним предузећима и привредним друштвима, морају бити
исказани по полу. Статистички подаци из става 1. овог члана саставни су део статистичког
информационог система Републике Србије и доступни су јавности, у складу са законом.
Обавезе јединица локалне самоуправе су да, у складу са Законом, сакупе информације разврстане
по полу, а да затим управљајући се родном статистиком, идентификују потребне мере и
активности које ће на локалном нивоу допринети унапређењу родне равноправности.
Додатно, Влада Републике Србије је донела Националну стратегију за родну равноправност за
период од 2016. до 2020. године, која би требало да буде спроведена до априла 2021.
Ова стратегија усаглашена је са Универзалном декларацијом УН-а о људским правима (1948),
Конвенцијом о елиминисању свих облика дискриминације жена, Међународним пактом о
грађанским и политичким правима (1966), Међународним пактом о економским, социјалним и
културним правима (1966), Конвенцијом УН-а о политичким правима жена (1952), Конвенција о
укидању свих облика расне дискриминације (1966), Најробијским правилима о побољшању
будућег положаја жена (УН 1985), Бечком декларацијом и Акционим програмом (УН 1993),
Пекиншком декларацијом и Платформом за акцију усвојеном на Четвртој светској конференцији о
женама, Глобалном агендом Уједињених нација - Циљеви одрживог развоја, Резолуцијом Савета
безбедности 1325 (2000.г.) и Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља
над женама и насиљу у породици (Истанбулска конвенција 2014).
Као земља кандидат за чланство у Европској унији, Република Србија је преузела обавезу да у
потпуности усвоји правне тековине Европске уније. Стога Стратегија донета на националном нивоу
узима у обзир кључне документе у овој области, а од локалних самоуправа се очекује да
примењују Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу донету од стране Савета
европских општина и региона (2006).
Смернице и механизми за успешно доношење Локалних акционих планова (ЛАП) за родну
равноправност су доступни свим једницама локалне самоуправе (ЈЛС). ЛАП омогућава
свеобухватно сагледавање положаја жена и мушкараца у ЈЛС, као и синхронизованог деловања
свих институција, организација и тела на локалном новоу. Када се проблем родне
неравноправности сагледа из свих углова, јасно је да је неопходно деловати на више поља
истовремено како би ефекти били видљивији. Локални акциони планови за родну равноправност
управо пружају такву могућност и због тога је најбоље приступити и неплаћеном раду као делу
ширег проблема родне (не)равноправности на локалном нивоу, који омогућава адресирање
потреба сцецифичних за људе који живе на тој територији.

8. Родно одговорно буџетирање
Родно одговорно буџетирање је алат који има за циљ интегрисање родних перспектива у процес
расподеле буџетских средстава. То је заправо начин да се изврши утицај на менаџерске
активности везане за доношење буџета на различитим нивоима, тако што пружа важне
информације стручњацима који доносе одлуке о додели буџетска средства18. Родно одговорни
буџет је буџет који делује за све (жене и мушкарце, девојчице и дечаке) осигуравајући расподелу
ресурса према полу и доприносећи једнаким могућностима за све. Родно прилагођавање буџета
од суштинске је важности и за родну равноправност и за фискалну правду. Родно одговорно
буџетирање (РОБ) је примена родне анализе приликом планирања буџета Републике Србије,
покрајине, или локалне самоуправе, односно програма, програмских активности и пројеката који
се финансирају новцем грађана и грађанки. Кроз РОБ се сагледава које ефекте има прерасподела
средстава на животе жена и мушкараца, девојчица и дечака у друштву, узимајући у обзир пол, али
и друге социо-економске и остале важне карактеристике (на пример степен образовања, место
становања, урбано или рурално подручје, приходе, етничку припадност, инвалидитет, или неко
друго својство) које особу или групу стављају у потенцијално неравноправан положај, а како је то
дефинисано антидискриминационим прописима19. Закон о буџетском систему РОБ дефинише на
следећи начин:
Члан 2. 58в) Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне
равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и
реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности;
Активности планиране ка унадпређењу родне равноправности захтевају извесна буџетска
средства која је најефикасније испланирати кроз РОБ. Иако је законски обавезан, РОБ није још
увек присутан у свим јединицама локалне самоуправе. Овај механизам је неопходан и за успешну
примену Локалног акционог плана за родну равноправност.

9. Препоруке
Решавање неравномерне расподеле неплаћених послова између мушкараца и жена могуће је
кроз системско решавање родне неједанкости на локалном нивоу. Конкретни кораци који су
неопходни су следећи:
18https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/en%20manual%20gr

b%20analysisprint-100.pdf?la=en&vs=228
19 http://www.skgo.org/storage/app/media/dobro-upravljanje/pubs/Prirucnik%20za%20uvodjenje%20ROB.pdf

1. Родна статистика
За успешно мапирање неједнакости потребни су подаци разврстани по полу. Свака област носи са
собом одрђени показатељ нивоа родне неједнакости, стога је неопходно све класификовати на тај
начин. Посебно је битно обратити пажљу на област тржишта рада и незапосленост, доступност
здравствене заштите, социјалних услуга, коришћење јавног превоза, искуства са насиљем у
породици,особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, учешћа жена у процесима
одлучивања...
2. Услуге социјалне заштите
Неопходно је извршити анализу потреба за социјалним услугама на нивоу јединице локалне
самоуправе. С обзиром на тренутну ограниченост услуга у ЈЛС Колубарског округа, евидентно је да
постоје потенцијални корисници/е услуга које тренутно не добијају потребну помоћ. Центри за
социјални рад треба да успоставе протоколе о сарадњи са другим институцијама попут
образовних, здравствених , полиције, како би информације о потенцијалним корисницима биле
доступне. Међусекторска сарадња доприноси успешном идентификовању потреба и броја
корисника. Што се тиче социјалних давања, статистика о истим, као и о коришћењу других услуга
треба да буде разврстана по полу и месту становања како би уочљивије биле разлике између
урбаних и руралних средина.
3. Доношење и примена Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности
Како би се овај корак успешно испунио неопходно је именовати тело на нивоу локалне
самоуправе које ће пратити процес одређивања приоритета, доношења и примене ЛАП-а.
4. Усаглашеност ЛАП-а са осталим стратешким документима
Системско мењање прилика захтева и системски приступ при доношењу сваког стратешког
документа. Затупљеност политика родне равноправности треба бити видљива на свим нивоима,
док ЛАП за родну равноправност треба да сагледа специфичности свих група у заједници са
посебним освртом на двоструко маргинализоване: Ромкиње, жене са инвалидитетом, самохране
мајке, жене лошијег социо-економског статуса, жртве родно заснованог насиља...
5. Доношење плана за постепено увођење РОБ-а
Ова мера допринеће лакшој имплементацији планирах активности како ЛАП-а за родну
равноправност, тако и осталих мера које доприносе праведнијој расподели средстава и једнакој
заступљености свих категорија становништва.
6. Примена принципа транспарентости и инклузивности
Сви процеси и одлуке морају бити доступне јавности како на увид, тако и на претходно
коментарисање. Веће директно учешће грађана и грађанки у процесима доношења одлука на
локалном новоу допринеће повећању поверења у институције и створити простор за размену
мишљења али и артикулацију потреба .

Ваљево
Једина јединица локалне самоуправе Колубарског округа који предњачи у примени мера за
унапређење родне равноправности. У овом граду доступне су четири услуге социјалне заштите:
помоћ у кући за одрасла и старија лица, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју и
инвалидитетом , дневни боравак за децу/младе са сметњама у развоју и инвалидитетом и предах
смештај. У ЛАП-у20 за родну равнопраност пружен је статистички преглед по роду који указује на
положај жена. Додатно меру вођења родне статистике у јавним институцијама сврстава и у
активности. Даље, ЛАП-ом је предвиђена и следећа активност: Спровођење кампања против
стереотипа који подразумевају да је старање о - деци и младима, - породици, - старим особама
- болесним члановима породице Првенствено дужност жене, која јасно указује на разумевање
потреба жена у овом граду. Активност Одржавање састанака и трибина са женама у сеоским
месним заједницама осликава спремност на укључвање жена са села и давање приоритета
њиховим потребама . Кроз активност Подстицање запошљавања младих мајки из приградских и
сеоских средина и друге помоћи женама за удруживање, запошљавање и самозапошљавање и
јачање капацитета женских НВО на локалу, Ваљево афирмише запошљавање вишеструко
маргинализоване групе жена стварајући простор за љихово економско оснаживање.
Ваљево је започело процес постепеног увођења РОБ-а.

Уб
Уб спада у једну од осам општина на територији целе земље у којој није била обезбеђена ниједна
од локалних услуга социјалне заштите 2018. године, али ни претходних година. Неопходно је
идентификовати потребе за коришћење локалних услуга социјалне заштите и кренути са
развијањем услуга. Уб нема ЛАП за родну равноправност. Ова ЈЛС није кренула са увођењем РОБа.
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Осечина
У Осечини је била доступна само једну услугу и 2012. и 2015. која се и 2018. наставила: помоћ у
кући за старија лица. Неопходно је извршити мапирање потреба становништва за осталим
услугама социјалне помоћи и обезбедити доступност тих услуга. Ова општина нема Локални
акциони план за родну равноправност али има усвојен План за увођење родно одговорног
буџетирања.

Љиг
Љиг спада у општине са уделом наменских транфера већим од 90% у укупним раходима за услуге
социјалне заштите у 2018.години, али само за једну услугу - помоћ у кући за старија лица. Стога је
неопходно кренути са пружањем додатних, претходно идентификованих услуга социјалне заштите
које ће покривати шири део популације. Ова општина нема Локални акциони план за родну
равноправност, али је кроз програм 8 буџета Предшколско образовање и васпитање предвиђено
Побољшање доступности предшколског образовања за децу из рањивих група са посебним
освртом на децу из ромске заједнице, те се може рећи да су кренули са увођењем РОБ.

Мионица
Још једна од општина Колубарског округа која је имала удео наменских транфера већи од 90% у
укупним раходима за услуге социјалне заштите у 2018. години и такође је пружала само једну
услугу помоћ у кући за старија лица. Неопходно је извршити мапирање потреба становништва за

осталим услугама социјалне помоћи и обезбедити доступност тих услуга. Ова општина нема
Локални акциони план за родну равноправност, али је кренула са планом увођења РОБ-а.

Лајковац
Лајковац, иако једна од најразвијених општина за локалне услуге социјалне заштите издвојио
само 0,24% буџета и то за једну услугу - помоћ у кући за старија лица. Лакјовац има могућности да
адекватно мапира које су услуге потребне и да омогући љихово коришћење својим становницима.
Ова општина нема Локални акциони план за родну равноправност али је кренула са увођењем
родно одговорног буџетирања у 2020. години.

Ова анализа је настала у оквиру пројекта „Родно одговорно управљање – Прерасподела
неплаћеног рада“, који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и
оснаживање жена у Србији (UN Women), у сарадњи са Координационим телом за родну
равноправност, а уз подршку Владе Уједињеног Краљевства и Британске амбасаде.
Ставови у овој Анализи припадају искључиво ауторкама, и не представљају нужно и ставове
UN Women, Владе Уједињеног Краљевства и Британске амбасаде.

