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ИЗВЕШТАЈ 

О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

за период од 1. 1. 20 22. до 31. 12. 20 22. године 
Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка 

(назив подносиоца извештаја) 

 

 

 
Назив: Паланачка гимназија 

Седиште и адреса: ул.Вука Караџића 18, Смедеревска Паланка 11420  

Број телефона: 0026/310-631  

Електронска адреса: uprava@palanackagimnazija.edu.rs  

Веб сајт: www.palanackagimnazija.edu.rs 

Матични број: 07142811 

ПИБ: 101386647 

 

План      управљања      ризицима      од      повреде      принципа      родне    равноправности 

Паланачке гимназије у Смед.Паланци (назив органа јавне власти),  донет _29.12.2022. године у 

Смедеревској Паланци (датум и место). 

 

 
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: 

неравномерна заступљеност полова,  

 
 

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

годину извештавања: 

а) занемарљив -предвиђен степен, континуирано и трајно подизање свести о родној 

равноправности  , 

б) мали   , 

в) средњи   , 

г) велики  , 

д) изразито велики  . 



 

3) Број регистрованих случајева угрожавања принципа родне равноправности у години 

извештавања, разврстаних према степену ризика (уписати број): 

а) веома висок (црвена)  , 

б) висок (наранџаста)   , 

в) умерени (жута)  , 

г) низак (зелена) зелена-низак-нема регистрованих случајевау угрожавања прнципа родне 

равноправности . 

 
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 ;није било последица -нема регистрованих случајева угрожавања принципа 

родне равноправности  . 

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

странака у процесу рада од повреде принципа родне равноправности: 

школа ће радити на подизању свести о потреби родне равноправности 

 

. 
 

 
II. Мере предвиђене планом управљања ризицима од повреде принципа родне 

равноправности: 

1) Подстицајне мере -једнаке могућности за жене и мушкарце 
 

2) водити рачуна о законским нормама, -успостављање полне равнотеже 
 

3) заштита мајчинства, оштро санкционисање поступака полне дискриминације 
 

4) водити рачуна о полној заступљености, у складу са законским могућностима 
 

5) организовања обуке, подизање сести, семинара и сарадње на тему родне равноправности 
 

 
 

III. Информације о спроведеним мерама предвиђеним планом управљања ризицима од 

повреде принципа родне равноправности: 

1)  на сајту школе је истакнуто обавештење о роној равноправности  

2)  организовати радионице и обуке на тему родне равноправности   

3)  присутна стална толеранција међу различитим половима без угрожавања права из радног 

односа  

4)    

5)    




