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На основу члана 16. тачка 2. у вези члана 2. тачка 58б Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15 -др.закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18 
и 31/19), начелник Градске управе  за финансије доноси 
 
 

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У 
ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА  

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

1. Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне 
равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и 
реструктурирање расхода са циљем унапређења родне равноправности. Родно 
одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности 
буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских 
средстава. 

Увођење родно одговорног буџетирања спроводи се поступним 
укључивањем буџетских корисника а подразумева да буџетски корисници укључе у 
своје финансијске планове принцип родне равноправности. До 2020. године 
предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног 
буџетирања за све буџетске кориснике сходно члану 16. став 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 103/2015). 

2. Имајући у виду да је у циклусу израде буџета за 2019. годину, родно 
одговорно буџетирање предвиђено у оквиру програма 11 – Социјална и дечја 
заштита, програмска активност 0002 – Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја код Градске управе за здравствену и 
социјалну заштиту, програмске информације (циљеви, индикатори са вредностима) 
које су садржале родну перспективу задржавају се /ажурирају  и у циклусу израде 
буџета за 2020. годину а предвиђају се и додатни родно одговорни циљеви и 
припадајући индикатори.  

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике 
буџетских средстава града Крагујевца за 2020. годину поступно се уводи родно 
одговорно буџетирање, путем дефинисања родне компоненте односно родних 
циљева и индикатора, у поступку припреме и доношења буџета за 2020. годину 
према Плану приказаном следећом табелом: 

 
Назив корисника Назив програма Број програмских активности 

Градска управа за 
здравствену и социјалну 

Програм 11 – Социјална и 
дечја заштита 

3 програмске активности 



заштиту 
Градска управа за 
здравствену и социјалну 
заштиту 

Програм 12 – Здравствена 
заштита  

1 програмска активност или 
пројекат 

Градска управа за 
ванпривредне делатности 

Програм 13 – Развој културе 
и информисања 

2 програмске активности 

Градска управа за 
ванпривредне делатности 

Програм 14 – Развој спорта 
и омладине 

2 програмске активности 

Градска управа за 
управљање пројектима, 
одрживи и равномерни 
развој 

Програм 3 – Локални 
економски развој 

3 пројекта 

Градска управа за 
управљање пројектима, 
одрживи и равномерни 
развој 

Програм 17– Енергетска 
ефикасност и обновљиви 
извори енергије 

1 пројекат 

Градска управа за 
комуналне и инспекцијске 
послове 

Програм 2 – Комуналне 
делатности 

1 програмска активност  

Градска управа за 
инвестиције 

Програм 2 – Комуналне 
делатности 

1 програмска активност  

Градска управа за привреду 
Програм 3 – Локални 
економски развој 

2 програмске активности 

Градска управа за привреду Програм 4 – Развој туризма 1 програмска активност  

Градска управа за привреду 
Програм 5 – Пољопривреда 
и рурални развој 

1 програмска активност  

 
Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата буџетских 

корисника и програма код кога се уводи родна компонента и то тако што ће бити 
дефинисан најмање један родни циљ у оквиру опредељеног програма на нивоу 
програмске активности. Такође, уз родни циљ обавезно је дефинисање најмање 
једног родног индикатора – показатеља за праћење постизања односног циља 
програмске активности. 

3. У постављању уродњених циљева и показатеља, буџетски корисници 
користе релевантне локалне и стратешке планске документе, а посебно Локални 
акциони план за родну равноправност града Крагујевца 2019-2020. година 
((''Службени лист града Крагујевца'' број 4/19) и руководе се приступом родне 
равноправности садржаним у националним документима као што је Национална 
стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са 
припадајућим Акционим планом. 

4. План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак 
припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2020. годину се објављује на 
интернет страници града Крагујевца и доставља свим директним буџетским 
корисницима који су обухваћени овим Планом. 
  
 

                                                                                                        Начелник 
 

Јасна Милојевић 


