РЕПУБЛИКА Србија
Општина Голубац
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Датум: 28.06.2019. године
На основу члана 16. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС",број 103/15) руководилац Одељења за привреду и финансије општинске
управе општине Голубац д о н о с и
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК
ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у
буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са
циљем унапређења родне равноправности.Општина Голубацје посвећена континуираном
подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе
локалне заједнице. 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. У 2020. години 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 („Сл.гласник РС",бр.103/15).Увођење родно одговорног
буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип
родне равноправности.
Планом поступногувођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских
средстава општине Голубац за 2020. годину, уводи се родно одговорно буџетирање код корисника
буџетских средстава општине Голубац, и то : Општинске управе, Туристичке организације
„Голубац", Народне библиотеке „Вељко Дугошевић" и Предшколске установе „Ласта", путем
дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма,
програмских активности и пројеката.
1.Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за
2020. годину, утврђује се према плану приказаном следећом табелом:

Редни број
1.

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Општинска управа

1

НАЗИВ ПРОГРАМА
(број и назив програма у складу са
униформном програмском структуром
буџета ЈЛС утврђеном у 2019. години)
Програм 3 - Локални економски развој
Пројекат„Подршка запошљавању"

2.

Општинска управа

3.

Општинска управа (О.Ш."Бранко
Радичевић Голубац и О.Ш."Вељко
Дугошевић" Браничево
Општинска управа
(Центар за социјални рад)

4.

Програм 5 - Пољопривреда и рурални
развој
Програмска активност: Мере подршке
руралном развоју
Програм 9 - Основно образовање

5.
6.

Општинска управа
Општинска управа

7.

Туристичка организациоја „Голубац",
Голубац
Народна библиотека „Вељко Дугошевић",
Голубац
Предшколска установа „Ласта", Голубац

8.
9.

Програм 11 - Социјална и дечја
заштита
Програмска активност: Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Програмска активност: Дневне услуге у
заједници
Програмска активност: Подршка
реализацији програма Црвеног крста
Програм 14 - Развој спорта и омладине
Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе
Пројекат: „Подршка удружењима
грађана"
Програм 4 - Развој туризма
Програм 13 - Развој културе и
информисања
Програм 8 - Предшколско васпитање и
образовање

У поступку припреме и доношења буџета за 2020. годину потребно је извршити родну
анализу расхода и издатака за 2019. годину за горе наведене програме .
На основу родне анализе наведени корисници буџетских средстава треба да формулишу
своје родно одговорне циљеве у оквиру програма из тачке 1. овог плана за који је одговоран као и
у оквиру програмских активности или пројеката које спроводи. Корисници буџетских средстава
треба да формулишу за постављене циљеве одговарајуће индикаторе који адекватно мере
допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца/ девојчица и дечака, тако
да сви индикатори који се односе на лица буду разврстани по полу.
За буџетске кориснике који се у буџетској 2020. години први пут сусрећу са родно
одговорним буџетирањем, обавеза подразумева увођење принципа родне равноправности у
најмање један програмски циљ и припадајуће програмске активности. У складу са дефинисаним
родно одговорним циљевима потребно је планирати и родно одговорне индикаторе, а сви
индикатори који се односе на лица требало би да буду разврстани по полу.
У изради предлога финансијског плана за 2020. годину, током постављања циљева и
припреме програма, односно програмских активности, корисници буџетских средстава треба да
користе релевантне националне стратегије као што је Национална стратегија за родну
равноправност за период од 2016. до 2020. године.
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2.Послове координације активности у области техничке и стручне помоћи увођењу родно
одговорног буџетирања спровешће Одељење за привреду и финансије у сарадњи са радним
телом или координатором за родну равноправност Општинске управе Голубац који ће се
одредити у складу са чланом 39. став 4. Закона о равноправности полова („Службени гласник
РС",бр.104/2009) и другим релевантним институцијама надлежним за унапређење родне
равноправности.
З.Сви буџетски корисници подстичу се да у поступку израде програмског буџета кроз
програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају индикаторе
који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.
4.0вај план објављује се на интернет страници општине Голубац и доставља свим
буџетским корисницима општине Голубац.
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