
Улога механизама за родну 
равноправност у увођењу родно 

одговорног буџетирања 
(РОБ-а)

Конференција о родно одговорном буџетирању 
Палата Србије Београд, 19 сепрембар 2019. 

Република Србија 

Координационо тело за родну равноправност (КТРР) 



 Република Србија представља
пример добре праксе у реформи
управљања јавним финансијама
кроз увођење родне перспективе у
буџет

 Да би се процес увођења и примене
РОБ-а успешно и ефикасно наставио
односно довршио, неопходна је
његова институционализација



У процесу институционализације РОБ-а
кључну улогу имају механизми родне
равноправности на свим нивоима (од
Народне скупштине, до КТРР, ПССПДРР,
Министарства финансија и Покрајинског
секретаријата за финансије, контакт
особа за РР/РОБ на нивоу органа,
комисија/савета на локалу, независних
тела)



Институционализација подразумева:

 Израду неопходних процедура ради
лакше примене РОБ-а

 Умрежавање укључених корисника

 Укључивање РОБ-а у даљи развој
програмског буџетирања и у
целокупан буџетски процес (на пр.
формирањем тела за унапређење РОБ-
а, унапређењем буџетског софтвера за
укључивање РОБ-а )



Институционализација подразумева, наст:

 Стабилизацију РОБ процеса кроз:

➢ Усаглашавање и кординацију РОБ-а са 
остатком буџетског процеса 

➢ Координацију приоритета и садржаја 
РОБ циљева и индикатора са родним  
политикама и приоритетима

➢ Сагледавање/мерење исхода РОБ-а



Институционализација подразумева, наст:

 Доступност израђених референтних
материјала о увођењу и примени РОБ-а

 Даљу подршку институцијама:
обезбеђење експертизе за родну
равноправност у области мандата
буџетских корисника, подршку
умрежавању и размени добрих пракси



Неопходни предуслови:

 Одрживост: људски, технички и
материјални ресурси/ капацитети
механизама за родну равноправност

 Сталност и континуитет деловања:
законско утемење (Закон о родној
равноправности,систематизација
послова - радних места исл.)

 Сарадња, умрежавање и међусобна
подршка



Неопходни предуслови,наст.:

 Промовисање и мултиплицирање 
примера добре праксе кроз међусобно 
учење 



 Јавне финансије су ограничене

 Применом РОБ-а имаћемо више новца
за жене предузетнице, више субвенција
за пољопривреднице, више жена у ИКТ
сектору,више запослених самохраних
мајки...

 Уколико финансијска средства
усмеравамо на тај начин да више
задовољавају потребе једног дела
становништва, доприносимо стварању
родне неравноправности



Одговорност је на свима нама!


