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Циљна група
Запослени у организационим јединицама укључени у процес израде програмског буџета,
програмских информација и израде извештаја о учинку програма, то јест запослени и
аналитичари за израду програма, програмских активности и пројеката, као и запослени
који раде на пословима за родну равноправност.
Сврха програма
Процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања (РОБ) покренут је на свим
нивоима власти доношењем одговарајућих планова и упутстава у складу са Законом о
буџетском систему, са циљем да се принцип родне равноправности интегрише у буџетски
процес и реструктурирају приходи и расходи буџета ЛС како би се на систематичан
начин, хоризонтално и вертикално, сагледало које ефекте може да има јавна потрошња на
квалитет свакодневног живота мушкараца и жена, те како да се кроз јавне финансије, а у
складу са постојећим надлежностима отклоне родно засноване неједнaкости.
Сврха овог програма је јачање капацитета запослених за примену родно одговорног
буџетирања.
Циљ реализације програма
Оспособљавање полазника за квалитетну примену родно одговорног буџетирања у ЛС у
свим фазама буџетског циклуса.
Очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника
По завршетку радионице, полазник:
• Познаје законски оквир за примену програмског буџетирања (ПБ) и РОБ допуњен
методолошким смерницама;
• Разуме потребу спровођења родне анализе буџета и могуће приступе у одабиру
области за спровођење ове анализе и њено финансирање;
• Разуме временски оквир, формат и садржину годишњег Плана поступног увођења
РОБ за ЛС, и улогу овог плана у даљем току буџетског циклуса;
• Користи научене смернице за укључивање родне перспективе у циљеве и
индикаторе у оквиру програмске структуре буџета;
• Интегрише родну перспективу кроз одлуке о буџету укључујући дефинисање
описа, сврхе, законског оквира као и дефинисање циљева, индикатора и њихових
вредности за програме, програмске активности и пројекте који доприносе
равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу;

•
•
•

Разуме улогу различитих актера у процесу РОБ, како у оквиру управе тако и
заинтересоване јавности, а посебно улогу институционалних механизама за род ну
равноправност на локалном нивоу;
Разуме сврсисходност уважавања принципа родне равноправности кроз доследно
укључивање у процесе локалног планирања/спровођења јавних политика на
локалном нивоу и програмског буџетирања;
Разуме важност праћења извршења родних аспеката буџета, мерења постављених
уродњених циљева и индикатора и извештавања надлежних власти о примени
РОБ.

Опис програма и тематских целина
Правни оквир за примену родно одговорног буџетирања; Родна анализа буџета; План
поступног увођења РОБ у ЛС; Логика/начини/опције за уродњавање; Примена принципа
родне равноправности у пракси ЛС кроз процесе локалног планирања и буџетирања;
Извештавање о примени РОБ.
Облици, методе и технике реализације програма
Организациони облик: радионица.
Методе и технике: предавање, дискусија, анализа, извештавање, игра улога и преглед
материјала.
Носиоци реализације
По правилу, акредитовани реализатор/и и спроводиоци за област стручног усавршавања
Јавне финансије уписан/и у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води
Национална академија за јавну управу.
Трајање програма
Један дан (6 сати).
Време потребно за припрему програма
Време потребно за припрему прве обуке предавачима рачуна се у износу половине
трајања обуке (3 сата), у складу са Уредбом о акредитацији, начину ангажовања и
накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.
Планиран број корисника који одговара циљу програма
Од 10 до 25 полазника.
Начин вредновања
Успех полазника се вреднује на основу теста знања/испитне вежбе.
Начин верификације учешћа

Након успешно савладаног теста знања/испитне вежбе, полазник добија сертификат о
успешно завршеном програму.

