
                                           
                                                                                                              
 
 На основ члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', број 103/2015, 72/2019 и 149/2020), и члана 
40. Статута општине Темерин  (''Службени лист општине Темерин'', бр. 
5/2019) 
 Скупштина општине Темерин је на 11.  седници од   године,  донела 
 
 

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА                                
У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ТЕМЕРИН 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 
 У оквиру спровођења реформе јавних финансија, у поступку припреме 
и доношења буџета Општине Темерин за 2022. годину са пројекцијама за 
2023. и 2024. годину, спроводи се  процес унапређења програмског модела 
буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски 
процес. Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и 
реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне 
равноправности. 
 У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона 
о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 103/2015, 72/2019 и 
149/2020), одредбе овог закона које се односе на родно одговорно 
буџетирање примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим 
планом поступног увођења родно одговорног буџетирања. 
 1. У поступку припреме и доношења буџета Општине Темерин за 2022. 
годину корисници буџетских средстава имају обавезу да ураде родну анализу 
расхода и издатака за 2022. годину, и то:  
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

1 

Општинска управа - Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне, средине 
(ПРОГРАМ 1 (1101) - Становање, урбанизам и просторно 
планирање) 

2 
Скупштина општине,  (ПРОГРАМ 2 (1102) - Комуналне 
делатности) 

3 

Општинска управа - Одељење за пољопривреду и 
инвестиције, (ПРОГРАМ 3 (1501) - Локални економски 
развој; Приграмска активност 0002 - Мере активне 
политике запошљавања) 

4 
Општинкса управа; Туристичка организација општине 
Темерин , (ПРОГРАМ 4 (1502) Развој туризма) 



5 

Општинска управа - Одељење за пољопривреду, 
(ПРОГРАМ 5 (0101) - Пољопривреда и рурални развој; 
Програмска активност 0002 Мере подршке руралном 
развоју) 

6 
Општинска управа; Скупштина општине, ( ПРОГРАМ 6 
(0401) - Заштита животне средине) 

7 
Општинска управа; Скупштина општине, (ПРОГРАМ 7 
(0701) - Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура) 

8 

ПУ "Вељко Влаховић", (ПРОГРАМ 8 (2001) Предшколско 
васпитање и образовање; Програмска активност 0001 - 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања 
и образовања) 

9 
Општинска управа; Основне школе, (ПРОГРАМ 9 (2002) - 
Основно образовање и васпитање; Програмска активност 
0001 - Функционисање основних школа) 

10  
Средња школа "Лукијан Мушицки", (ПРОГРАМ 10 (2003) - 
Средње образовање и васпитање; Програмска активност 
0001 - Функционисање средњих школа) 

11 

Општинска управа; Центар за социјални рад општине 
Темерин, (ПРОГРАМ 11 (0901) - Социјална и дечија 
заштита; Програмска активност 0001 - Једнократне 
помоћи и други облици помоћи; Програмска активност 
0002 - Породични и домски смештај, прихватилишта и 
друге врсте смештаја; Програмска активност 0003 - 
Дневне услуге у заједници; Програмска активност 0004 - 
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге)  

12 
Дом здравља Темерин, (ПРОГРАМ 12 (1801) - 
Здравствена заштита; Програмска активност 0001 - 
Функционисање установа примарне здравствене заштите 

13 

Културни центар "Лукијан Мушицки"; Јавна библиотека 
"Сирмаи Карољ", (ПРОГРАМ 13 (1201 ) - Развој културе и 
информисања; Програмска активност 0001 - 
Функционисање локалних установа културе) 



14 

Општинска управа; Канцеларија за младе, (ПРОГРАМ 14 
(1301 ) - Развој спорта и омладине; Програмска активност 
0001 - Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима; Програмска активност 0002 - 
Подршка предшколском и школском спорту; Програмска 
активност 0005 - Спровођење омладинске политике) 

15 
Општинска управа, (ПРОГРАМ 15 (0602) - Опште услуге 
локалне самоуправе) 

16 
Скупштина општине, (ПРОГРАМ 16 (2101) - Политички 
систем и локална самоуправа) 

17 
Општинска управа, (ПРОГРАМ 17 (0501) - Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије) 

 
 На основу родне анализе наведени корисници буџетских средстава 
треба да формулишу, у оквиру једног или више програма или програмских 
активности, најмање један циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно 
мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, 
тако да сви индикатори који се односе на лица буду разврстани по полу. 
 У постављању циљева и припреми програма, односно програмских 
активности корисници буџетских средстава треба да користе релевантне 
националне и регионалне стратегије и анализе,. 
 2. Послове координације активности у области техничке и стручне 
подршке увођењу родно одговорног буџетирања спровешће Одељење за 
буџет, финансије и трезор Општине Темерин, у сарадњи са радником 
Општинске управе задуженим за послове родне равноправности. 
 3. Саставни део овог плана чини Упутство за увођење родно 
одговорног буџетирања. 
 4. Овај план објавити на интернет страници и Службеном листу 
Општине Темерин и доставити корисницима буџетских средстава из тачке 1. 
овог плана, као и раднику Општинске управе задуженом за питање родне 
равноправности. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                          ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
Број: 06-16-5/2021-01 
Дана: 06.04.2021. година                                               Роберт Пастор 
Т Е М Е Р И Н 
             



УПУТСТВО ЗА УВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА 

 

 Општина Темерин је посвећена континуираном подизању квалитета 

управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе свих 

њених грађана и грађанки. Родно буџетирање представља нови приступ у изради 

буџета, где се у обзир узимају стварне потребе грађана и грађанки и где се 

расподелом буџетских средстава настојe задовољити потребе и жена и 

мушкараца, дечака и девојчица и да се на тај начин допринесе већој родној 

равноправности у друштву. Родно одговорно буџетирање (РОБ) омогућава 

одговор на питање да ли мушкарци и жене у нашој заједници имају равноправан 

приступ јавним ресурсима, да ли једнако учествују у одлучивању и да ли имају 

једнаке користи од употребе ресурса. Родно одговорно буџетирање доприноси 

побољшању ефeктивности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у 

косиристи које жене и мушкарци имају од буџетских политика. 

 На основу предлога Одељења за буџет, финансије и трезор и радника 

задуженог за послове родне равноправности буџетски корисници из тачке 1. 

Плана увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења 

буџета Општине Темерин за 2022. годину чине групу корисника који уводе 

елементе родно одговорног буџетирања у своје предлоге финансијских планова 

за 2022. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године. 

 Наведени буџетски корисници су у обавези да у својим финансијским 

плановима обезбеде: 

- формулацију бар једне активности у оквиру програма која ће допринети 

постизању циља унапређења равноправности између жена и 

мушкараца у одговарајућем програму; 

- формулацију јасног циља који доприноси унапређењу 

равноправности између жена и мушкараца у одговарајућим 

програмима; 

           -    да сви индикатори који се односе на лица буду разврстани на жене и     

                мушкарце. 

  Потребно је укратко описати користи програма за жене и мушкарце (ако је 

могуће представити садашње податке о женским и мушким корисницима), 

уколико је доступно на основу анализа корисника програма. Уколико подаци који 

су потребни за родну анализу нису доступни, навести да ће 2022. година 

послужити за прикупљање почетних података. 

 Приликом описа сврхе програма потребно је сагледати сврху из угла родне 

равноправности и притом навести и утицај на унапређење родне 

равноправности. 

 Приликом навођења правног основа потребно је навести законе из 

области родне равноправност ( Закон о равноправности полова, Закон о забани 

дискриминације и др.) 

 Приликом описа програма и образложења кључних активности и услуга 

које се спроводе, односно пружају, обавезно навести и активности/услуге које ће 



буџетски корисник спровести/пружити ради остваривања циља у које је 

дефинисана родна компонента. 

 Постоје различити начини за „уродњавање“, односно укључивање родне 

перспективе у циљеве и индикаторе у оквиру програмске структуре: 

 

1. Постављање посебног циља за жене или мушакце са циљем смањења 

неравноправности 

 

 Ово решење је пожељно тамо где се планира посебна, афирмативна 

мера, која за циљ има cмањење или уклањање неравноправног положаја 

одређене групе. Пример овакве, циљане интервенције могао би да се нађе у 

програмима за развој женског предузетништва, циљаним субвенцијама у 

пољопривреди на секторе у којима су жене заступљеније, или тамо где се 

извдајају наменска средства која су усмерена на одређену групу за које постоје 

докази да је мање заступљена, у горeм положају, или се суочава са додатним 

баријерама у приступу. 

 

2. Узимање у обзир питања рода 

 

 Узимање у обзир питања рода тамо где, на основу постојећих анализа, већ 

имамо доказе о томе да је неопходно да се пажња усмери на родне аспекте 

проблема који решавамо, нпр. питање безбедности у саобраћају има веома 

изражену родну димензију која се често игнорише, као и спречавање ширења 

ХИВ/АИДС-а или рака грлића материце. 

 

3. Диференцирање циљева и индикатора тако да се екплицитно односе 

на жене и мушкарце 

 

 Где год се циљ односи на лица, грађане или запослене, интервениција 

подразумева експлицитно навођење чињенице да се циљ заправо односи на 

мушкарце и жене, грађанке и грађане, девојчице и дечаке и сл. 

 У том случају индикатори треба да буду разложени по полу и другим 

релевантним демографским карактеристикама које су битне за родну анализу 

или анализу ефеката политика уопште. Напомена: добра је пракса да се 

паралелно изражава и апсолутна вредност (број) уз проценат, тамо где је 

јединица мере иначе изражена у процентима. 

   

НАПОМЕНА: 

 

Предуслов за праћење и анализу родно одговорних циљева и индикатора 

је постојање статистике исказане по полу. Уколико не постоји ова врста 

статистике потребно је у наредном периоду планирати и спровести увођење 

почетних родних евиденција. 


