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Увод
У децембру 2015. године усвојене су измене и допуне Закона о буџетском систему којим се уводи
обавеза родно одговорног буџетирања (РОБ-а). Законом се дефинише шта је РОБ (члан 2.), а
унапређење родне равноправности постаје један од циљева буџета (Члан 4.). У складу са законом,
сви буџетски корисници ће морати да примене РОБ најкасније до 2020. године.
Закон такође прописује обавезу поступног увођења, а према плану министра финансија,
покрајинског секретара за финансије, односно органа локалне самоуправе, који се доноси заједно
са упутством за примену најкасније до 31. марта текуће године (Чланови, 35. , 37., 40., и 16 (с7).
У марту 2016. године, министар финансија је донео План за поступно увођење РОБ-а у поступак
припреме и доношења буџета Републике Србије за 2017. годину1, којим је обавезана група од 28
буџетских корисника да започне са применом РОБ-а. Према плану, обавезу да примене РОБ на
минимално један програм/програмску активност или пројекат имали су следећи буџетски
корисници, од којих су неки РОБ применили на више програмских активности, па је тако 25
буџетских корисника који си испунили обавезу применило РОБ на 45 програмских активности и 5
пројеката.
У овом извештају је дат преглед примене РОБ-а у буџету за 2017. годину. Испод програмских
информација из самог буџета налази се и коментар и препорука за даље унапређење РОБ-а.

1

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2016/Plan%20uvodjenja%20rodno%20odgovornog%
20budzetiranja.pdf

Редни
број

Буџетски корисник

Примена
РОБ у
2017.

Програм/програмска
активност/пројекат на
који је примењен РОБ

Степен уродњености
односно потенцијал
на скали родне
равноправности

1

НАРОДНА
СКУПШТИНА

Испуњен
захтев

Програмска активност: 0001
Вршење посланичке функције
Програмска активност: 0003 Стручна и административно –
техничка подршка раду
посланика
Програмска активност: 0015 Преговарачки тим за вођење
преговора о приступању
Републике Србије Европској унији
Програмска активност: 0016 Медијско праћење рада Владе

Т-трансформативан

2

ГЕНЕРАЛНИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ВЛАДЕ

Испуњен
захтев

3

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
САРАДЊУ
С МЕДИЈИМА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ

Испуњен
захтев

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
САРАДЊУ
СА ЦИВИЛНИМ
ДРУШТВОМ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
КОСОВО
И МЕТОХИЈУ

Испуњен
захтев

4

5

6

Испуњен
захтев

Испуњен
захтев

РС- родно сензитиван

Т-трансформативан

Т-трансформативан

Програмска активност: 0007 РО - родно осетљив
Информисање јавности и обука
о процесу европских
интеграција
Програмска активност: 0002 - ЕУ РП -родно позитиван
интеграције и међународна
сарадња у области цивилног
друштва
Програмска активност: 0002 РО - родно осетљив
Подршка функционисању
васпитно-образовних
институција у складу са мрежом
школа и предшколских установа
Програмска активност: 0002 Подршка функционисању
васпитно-образовних
институција у складу са мрежом
школа и предшколских установа
Програмска активност: 0004 Стручна и административна
подршка
Програмска активност: 0001 Подстицај економског развоја
Програмска активност: 0003 Пружање правне помоћи
српском и неалбанском
становништву
Програмска активност: 0004 Подршка социјално угроженом
становништву и процесу

повратка

7

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ЉУДСКА
И МАЊИНСКА ПРАВА

Испуњен
захтев

8

МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
Министарство
финансија
ПОРЕСКА
УПРАВА
МИНИСТАРСТВО
СПОЉНИХ
ПОСЛОВА
ДИПЛОМАТСКОКОНЗУЛАРНА
ПРЕДСТАВНИШТВА
МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ

Испуњен
захтев

МИНИСТАРСТВО
ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕ

Испуњен
захтев

9

10

11

12

13

Испуњен
захтев

Испуњен
захтев

Испуњен
захтев

Испуњен
захтев

Програмска активност: 0005 –
Подршка организацијама
цивилног друштва
Програмска активност:
0006 - Праћење примене
међународних обавеза и
спровођење Стратегије
превенције и заштите од
дискриминације
Програм: 1401 - Безбедно
друштво

РО-родно осетљив

РО - родно осетљив

Програмска активност: 0002 Подршка пореске
администрације при управљању
пореским системом
Програмска активност: 0002 Подршка пореске
администрације при управљању
пореским системом

РО-родно осетљив

Програмска активност: 0001 Функционисање МО и ВС
Програмска активност: 0002 Мултинационалне операције
Програм: 1001 - Унапређење и
заштита људских и мањинских
права и слобода

Т-трансформативан

РО-родно осетљив

РО-родно осетљив

Пројекат: 7046 - ИПА 2013 - Развој РП-родно позитиван
приватног сектора 2
Пројекат: 4003 - Унапређење
корпоративног управљања у
јавним предузећима
Пројекат: 4003 - Подршка кроз
стандардизовани сет услуга за
МСПП
Пројекат: 4004 - Програм
подршке активностима
удружења за подстицање развоја
образовања за предузетништво
Програмска активност: 0002 Подстицаји за директне
инвестиције

14

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Испуњен
захтев

Програмска активност: 0005 Администрација и управљање

Т-трансформативан

15

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Испуњен
захтев

Програм: 0103 - Подстицаји у
пољопривреди и руралном
развоју

РП-родно позитивно

Наводи се да ће се средства
доделити у складу са актом
Владе који ће бити уродњен.
Код овог програма нема
уопште дефинисаних
индикатора којима се прати
успешност/то ће бити како се
наводи у
посебном акту Владе. Није
добро да се за тако велика
средства не зна унапред
распоред.
Пројекат: 4005 – ИПАРД

ФОНД ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У
РЕПУБЛИЦИ

16

МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА

Испуњен
захтев

17

МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

Испуњен
захтев

18

МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И

Испуњен
захтев

Програм: 1802 - Превентивна
здравствена заштита
Програмска активност: 0010 –
Унапређење доступности
здравствене заштите ромској
популацији
Програм: 1809 - Превенција и
контрола водећих хроничних
незаразних обољења
Програмска активност: 0001 Подршка раду Канцеларије за
контролу дувана
Програмска активност: 0002 –
Подршка активностима
здравствених установа у области
онколошке здравствене заштите
Програмска активност: 0002 Eлектроенергетикa, нафтa и
природни гас и системи
даљинског грејања

Програмска активност: 0001 Подршка остваривању јавног
интереса у области информисања

Т-транформативан
РП-родно позитивно

Нема довољно
информација да
би се оценила
сврха и
допринос жељеног
циља
РП-Родно позитиван

ИНФОРМИСАЊА

19

20

МИНИСТАРСТВО ЗА
РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
ГЛАВА

Испуњен
захтев

- БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ПОДСТИЦАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Испуњен
МИНИСТАРСТВО
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА захтев

21

МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Испуњен
захтев

22

РЕПУБЛИЧКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЈАВНЕ
ПОЛИТИКЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА

Испуњен
захтев

23

Испуњен
захтев

Програмска активност: 0006 –
Подршка информисању
националних мањина на
сопственом језику
Програмска активност: 0007 –
Подршка информисању особа са
инвалидитетом
Програмска активност: 0005 –
РО-родно осетљив
Подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом путем
Националне службе за
запошљавање

РО-родно осетљив
Програмска активност: 0005 Програми
и
пројекти
подршке
младима
у
образовању,
васпитању,
безбедности, здрављу и
Партиципацији
РП – родно позитиван
Програм: 0703 Телекомуникације и
информационо друштво
Програмска активност: 0006 Подршка програмима цивилног
друштва у области
информационог друштва и
електронских комуникација
Програм: 1506 - Развој трговине и
заштите
потрошача Програмска
активност: 0007 Подршка програмима удружења
потрошача
Т-трансформативан
Програмска активност: 0006 Управљање
квалитетом
јавних политика
Програмска активност: 0001 Демографија и
друштвене статистике

РП-родно позитивно

СТАТИСТИКУ

24

КОМЕСАРИЈАТ ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ И
МИГРАЦИЈЕ

25

СРПСКА АКАДЕМИЈА
НАУКА
И УМЕТНОСТИ

26

МИНИСТАРСТВО
ОБРАЗОВАЊА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ЈАВНА
УЛАГАЊА
МИНИСТАРСТВО
ПРАВДЕ

27

28

Програмска активност: 0002 Макроекономске статистике и
статистика пољопривреде
Програмска активност: 0003 –
Пословне статистике
Програмска активност: 0004 Администрација и управљање
Програмска активност: 0013 –
РО -Родно осетљиво
Испуњен
Подршка присилним мигрантима
захтев
и унапређење система
управљања миграцијама
РО- Родно осетљиво
Програм: 0201 - Развој науке и
Испуњен
захтев
технологије Програмска
активност: 0009 - Академијске
награде
Програмска активност: 0010 РО- Родно неутрално
Подршка раду
САНУ
Захтев није испуњен
Захтев није испуњен

Захтев није испуњен

Преглед примене РОБ у буџету за 2017.годину
НАРОДНА СКУПШТИНА
ГЛАВА 1.0 - НАРОДНА СКУПШТИНА
Програмска активност: 0001 - Вршење посланичке функције
Циљ 1: Спровођење законодавне и контролне функције
Назив индикатора

1.
Проценат
разматраних
предлога
закона
на
седницама
Народне
скупштине који
садрже: а) родну
анализу, б) фискалну анализу
и ц) анализу са аспекта
људских права, у односу на
укупан број донетих
закона
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
T-трансформативан

Јединица
мере

%

Базна
година

2015

Базна
вредност

5

Циљна
вредност у
2017. год.

5

Циљна вредност
у 2018 год.

5

Циљна вредност у
2019. год.

5

Постојећи индикатор је уведен у буџету за 2016. годину. Род је узет у обзир при формулисању
индикатора. У овој фази нема још формулације јасног циља који доприноси унапређењу
равноправости између жена и мушкараца. Активности у оквиру програмске активности су
формулисане кроз индикатор који ће, временом, ако буде имплементиран у континуитету,
допринети јачању важних елемента родно одговорног буџетирања захваљујући родној анализи.
Квалитетније анализе су предуслов добро постављеним циљевима који воде унапређењу
равноправности између жена и мушкараца. Ова снажна промена на боље, остала је само план на
папиру. Није било помака у имплементацији предложеног индикатора у претходном извештајном
периоду. Дошло је до смањења прогесије у циљаним вредностима. Сада је планирана укупна
циљана вредност од 5% за сва три основа анализе. Није јасно како ће се извештавати по сваком од
основа, односно да ли се индикатор односи само на случајеве када су сва три основа задовољена.

ГЛАВА 1.1 - НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ CЛУЖБЕ

Програмска активност: 0003 - Стручна и административно – техничка подршка раду
посланика
Циљ 1: Обезбеђивање континуираног развоја Службе, отвореност за увођење савремених технологија, јачање одговорности
запослених у Служби у циљу благовременог и квалитетног обављања послова и стварање основа за стално стручно
усавршавање и напредовање запослених у Служби, сагласно потребама и могућностима Народне скупштине.
Назив индикатора

1. Израда родне анализе
кадровских потенцијала
2. Информације о раду
Народне скупштине
постављају се континуирано на
интернет страници
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. годину
испуњен. РОБ продубљен у
односу на 2016. Увођењем
додатног индикатора за
програмску активност 0003
Потенцијал на скали родне
равноправности РП- родно
позитиван

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2017. год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

Да / Не

2016

0

да

да

да

Да / Не

2016

0

да

да

да

Индикатор израда родне анализе уведен је 2017. године. Сврха овог индикатора је да се сагледа
родни аспект надлежности НСРС. На основу родне анализе биће могуће да се предложе унутрашњи
приоритети за унапређење родне равноправности за период од 3-5 година. Родна анализа треба
да буде урађена током 2017. године. За структуру родне анализе видети предлог методологије.
Други индикатор се не односи експлицитно на родну равноправност, али постоји могућост да ће, у
склопу општих информација о раду НСРС бити доступне и издвојене информације које доприносе
родној равноправноси, као што су и биле доступне информације о раду Женске парламентарне
мреже. Није довољно јасно како овај индикатор одговара динамичној и прогресивној природи
програмског буџета/РОБ.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ (ГЛАВА 3.9)
Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Програмска активност: 0015 - Преговарачки тим за вођење преговора о
приступању Републике Србије Европској унији
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Опис: Преговарачки тим учествује у изради преговарачких позиција за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској
унији, у складу са посебним актом Владе и задужен је за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, по свим
поглављима и у свим фазама преговора о приступању Републике Србије Европској унији.
Циљ 1: Вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији

Назив индикатора

Једини
ца
мере

Базна
година

Базна
вредно
ст

1. Број израђених преговарачких
позиција за вођење преговора о
приступању Републике Србије
број
2015
1
Европској унији
Извор верификације: Европска
комисија, Одржане међувладине
конференције
Циљ 2: Израђене преоварачке позиције које укључују родну димензију
Базна
Назив индикатора
Базна
Једини
година
вредно
ца
ст
мере
1. Израђене преговарачке
позиције за поглавље 1 и 19
Извор верификације: Одржане
међувладине конференције за
отварање поглавља 2 и 19
Статус: формалан захтев процеса за
2017. годину испуњен.
Потенцијал на скали родне
равноправности Tтрансформативан

број

2016

2

Циљна
вредност у
2017. год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

Циљна
вреднос
т у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

2

0

2

0

Родна равноправност је експлицитно узета у обзир приликом постављања циља. Ово је
потенцијално веома значајан и иновативан продор у стратешки процес ЕУ интеграција, који,
заједно са уродњавањем ИПА 2017 представља велики помак малим корацима. Важно је на
који ће се начин сагледати родна димензија, и колико ће суштинског учешћа бити омогућено
родним механизмима и женским организацијама. Поглавље 19 Социјална политика и
запошљавање, као и поглавље 2 Слобода кретања радника су поља од стратешког интереса
за унапређење родне равноправности. На нивоу индикатора није могуће пратити квалитет
процеса, па је потребно прикупити и анализирати додатне информације да би се испратио
процес имплементације током времена.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА (ГЛАВА 3.10)
Програмска активност: 0016 - Медијско праћење рада Владе
Циљ 1: Покривеност приоритета у НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе Републике Србије.

Назив индикатора

1. Остале информације од
значаја за покривеност
приоритета у НАП за родну
равноправност текстовима на
сајту Владе Републике Србије.
Извор верификације:
званични сајт Владе
Републике Србије
2. Повећана равноправност
жена и мушкараца применом
политика и мера једнаких
могућности.
Извор верификације:
званични сајт Владе
Републике Србије
3. Промењени родни обрасци
и унапређена култура родне
равноправности
Извор верификације:
званични сајт Владе
Републике Србије
4. Системско увођење родне
перспективе у доношење,
спровођење и праћење
јаних политика.
Извор верификације:
званични сајт Владе
Републике Србије
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. годину
испуњен.
Потенцијал на скали родне
равноправности Tтрансформативан

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2017. год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

број

2016

5

15

25

3
5

број

2016

10

15

28

3
8

број

2016

20

33

40

4
5

број

2016

10

19

28

3
5

Експлицитно узимање у обзир родне равноправности приликом постављања циља и индикатора.
Канцеларија за сарадњу са медијима даје одличан пример комплементарног интерсекторског
институционалног деловања у циљу имплементације већ усаглашених приоритета за унапређење
родне равноправности. Кроз постављене циљане вредности види се јасна намера да се процес
унапређује, опрезно, али у континуитету. Потребна су допунска објашњења методологије,
поготово за индикатор 3 промењени родни обрасци.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ (ГЛАВА 3.11)
Програмска активност: 0007 - Информисање јавности и обука о процесу
европских интеграција
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Правни основ: - Уредба о оснивању Канцеларије за европске интеграције, Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу
приступања, Републике Србије Европској унији, Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), Закон о
државним службеницима, Уредба о стручном усавршавању државних службеника, Закон о равноправности полова
Опис: Ова прогрмаска активност обухвата спровођење редовних дневних активности у циљу информисања јавности о процесу
преговора Србије о чланству у ЕУ и евентуалним проблемима на том путу. Пораст свести о неопходности исправне информисаности
о европској интеграцији и значају обуке доприноси успешном јачању државне управе и припреми административних капацитета за
предстојеће отварање поглавља и процеса преговарања о приступању Србије ЕУ. У периоду 2017 – 2019. обука ће се организовати
превасходно за чланове преговарачких група и биће усмерена на припрему за отварање преговарачких поглавља, поклањајући
посебну пажњу приоритетима из НПАА и Годишњег извештаја ЕУ о напретку Србије у европским интеграцијама. У 2017. години
наставиће се са обучавањем чланова преговарачких група за припрему преговарачких позиција, припрему, израду и имплементацију
акционих и оперативних планова за одређена преговарачка поглавља, као и са семинарима о методологији праћења реализације
акционих планова и интегрисању стратешког планирања и буџетирања трошкова за спровођење мера. Припрема административних
капацитета за преговарачки процес се обавља и кроз програме стажирања у институцијама ЕУ и земљама чланицама ЕУ.
Циљ 1: Подизање нивоа информисаности и разумевања грађана и грађанки о процесу приступања Србије ЕУ
Назив индикатора

1. Број обучених учесника
обуке о ЕУ који нису државни
службеници по полу Извор
верификације: База
података и
месечни/годишњи извештај
2. Проценат испитаника
који подржавају реформе
које се спроводе на путу
ка ЕУ по полу – жене
Извор верификације:
Извештај са
резултатима
истраживања

Јединица
мере

Број

Про
цена
т

Базна
година

2016

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

60

6
0

80

60-70

6
4,
9

60/65

Циљна вредност у
2019. год.

80

60/65

3. Проценат
испитаника који подржавају
реформе које се спроводе на
путу ка ЕУ по полу мушкарци
Извор верификације:
Извештај са
резултатима
истраживања
4. Проценат
испитаника који подржавају
чланство Србије у ЕУ по полу
- жене
Извор верификације:
Извештај са
резултатима
истраживања
5. Проценат
испитаника који подржавају
чланство Србије у ЕУ по полу
- мушкарци
Извор верификације:
Извештај са
резултатима
истраживања

Про
цена
т

2016

60-70

7
0,
4

60/70

60/70

Про
цена
т

2016

45-50

3
8,
6

40/45

40/45

Про
цена
т

2016

45-50

4
4,
4

45/50

45/50

Циљ 2: Унапређени административни капацитети за преговоре са Европском унијом
Назив индикатора

1. Број обучених државних
службеника Извор
верификације:
База података и
месечни/годишњи
извештај
2. Број обучених државних
службеница Извор
верификације:
База података и
месечни/годишњи

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

Број

2016

232

3
0
0

350

400

Број

2016

509

6
0
0

700

800

извештај
3.
Број
реализованих
стажирања по полу - жене
Извор верификације: База
података и
месечни/годишњи
извештај
4.
Број
реализованих
стажирања
по
полу
мушкарци
Извор верификације: База
података и
месечни/годишњи
извештај
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен.
Забележено унапређење у
односу на 2016.годину.
Потенција л на сали родне
равноправности РО-Родно
осетљиво

Број

2016

11

4

5

6

Број

2016

6

3

4

5

У претходном буџету, диференцирањем индикатора о броју обучених државних службеника и
службеница тако да се експлицитно односи на жене и мушкарце био је формално задовољен захтев.
Ове године, дошло је до унапређења увођењем додатног индикатора Број реализованих стажирања
по полу. Иако, појединачно посматрано, ови индикатори не праве суштинску разлику у вези с
унапређењем родне равноправности и дају резултате превасходно у домену побољшања евиденција
о полној структури учесника, треба их посматрати и у спрези са осталим интервенцијама које се тичу
процеса придруживања ЕУ. Треба напоменути и то да је дошло до значајног смањења циљаних
вредности за први индикатор у односу на 2016. годину.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ (ГЛАВА 3.17)
Програмска активност: 0002 - ЕУ интеграције и међународна сарадња у области цивилног друштва
Циљ 1: Јачање улоге организација цивилног друштва у процесу ЕУ интеграција
Назив индикатора

Организација обука за
организације цивилног
друштва на тему ЕУ програма
и фондова
Koментар:
Организација обука за
организације цивилног

Јединица
мере

Број
женских

Базна
година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

0

4

6

6

друштва на тему ЕУ
програма и фондова Извор
верификације: Годишњи
извештај о раду Канцеларије
за сарадњу са цивилним
друштвом
Број обука
организованих за
организације цивилног
друштва на тему преговора о
приступању ЕУ програма и
фондова Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за
сарадњу са цивилним
друштвом
Број састанака ОЦД и органа
државне управе посвећених
утврђивању националних
приоритета у коришћењу
средстава из претприступних
фондова ЕУ
Koментар:
Организовано у сарадњи
са Канцеларијом за
европске интеграције
Извор верификације:
Годишњи извештај о
раду Канцеларије

организа
ција
укључен
их у
обуке

Број
женских
организ
ација
укључен
их у
обуке

Број
састанак
а

2016

0

2

2

2

2016

15

2

3

3

Циљ 3: Обезбеђење успешног учешћа организација цивилног друштва у програму Европа за грађане и грађанке
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

Број организација цивилног
друштва
које
су
присуствовале
обукама
посвећеним представљању
програма и смерница за
учешће у програму „Европа
за грађане” а које су активне
у
области
роднецравноправности
Извор
верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом
Број организација цивилног
друштва којима су одобрени
пројекти у оквиру програма
„Европа за грађане и
грађанке„ а које раде у
области родне
равноправности Koментар:
Број организација цивилног
друштва и јединица локалне
самоуправе из Србије којима
су одобрени пројекти у
оквиру програма „Европа за
грађане и грађанке” а које
раде у области родне
равноправности Извор
верификације: Годишњи
извештај о раду Канцеларије
за сарадњу са цивилним
друштвом

Број
OЦД

Број
ОЦД и
ЈЛС

2016

0

5

10

12

2016

0

1

2

3

Статус:
формалан захтев процеса за
2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
РП-Родно позитиван

Увођењем родне перспективе у два циља на нивоу Програмске активности: 0002 – ЕУ интеграције и
међународна сарадња у области цивилног друштва одговорено је на захтев процеса постепеног
увођења РОБ. У оквиру Циља 1: Јачање улоге организација цивилног друштва у процесу ЕУ
интеграција, предвиђена је обука за 10 женских ОЦД током 2017. и 2018. године. Било би корисно
да поред броја имамо и податак о уделу у укупном броју ОЦД које ће проћи обуку. Индикатор Број
састанака ОЦД и органа државне управе посвећених утврђивању националних приоритета у
коришћењу средстава из претприступних фондова ЕУ је такође значајан мада је планирана улога
женских и других ОЦД овде мање јасна и биће потребне додатне информација у анализи постигнућа.
Циљ 3: Обезбеђење успешног учешћа организација цивилног друштва у програму Европа за грађане
и грађанке мери напредак бројем ОЦД које се баве родном равноправношћу укључених у програм
и предвиђа учешће укупно 15 женских ОЦД током 2017. и 2018. године. У зависности од критеријума
за избор учесника/ца, овде постоји потенцијал за значајан помак. Знатно је скромнија циљана
вредност за други индикатор Број ОЦД које се баве родном равноправношчу, а за које су одобрени
пројекти у оквиру програма. У 2017 и 2018. год предвиђено је да учествују 3 женске ОЦД.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ (ГЛАВА 3.19)
Програмска активност: 0002 - Подршка функционисању васпитно-образовних институција у
складу са мрежом школа и предшколских установа
Циљ 1: Основне, средње школе и предшколске установе на КиМ, неометано функционишу у оквиру мреже министарства просвете РС
Назив индикатора

2. Број девојчица које су
уписале средњу школу
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и званични
статистички подаци
3. Број дечака који су
уписали средњу школу
Извор верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за
KиМ и званични
статистички подаци

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2015

нема

5700

5700

5800

број

2015

нема

5600

5700

5800

Програмска активност: 0003 - Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом
здравствених институција
Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови рада здравствених институција на КиМ

Назив индикатора

2. Број жена којима је
пружена услуга здравствене
заштите ( изражено у броју и
проценту) Извор
верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за
КиМ и званични
статистички подаци
3. Број мушкараца којима
је
пружена
услуга
здравствене
заштите
(изражено у броју и
проценту)
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички
подаци

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

7900

8200

8500

8200

8500

нема

2015

нема

нема

2015

нема

7800

Програмска активност: 0004 - Стручна и административна подршка
Циљ 1: Заштићени интереси Републике Србије у АП КиМ кроз функционисање Канцеларије за Косово и Метохију
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

2. Број исплаћених
зарада женама
Koментар: Финансирање
заједничких трошкова
Канцеларије за КиМ - зарада за
мушкарце и жене запослене у
секторима и групама
Канцеларији за КиМ чији рад
није директно везан за
Програме а односи се на
сарадњу са међународним
мисијама на КиМ,
међународним организацијама
и дипломатским
представништвима у
Београду, институцијама ЕУ,
имплементацију
међународних споразума и
послове официра за везу при
Мисији ЕУ у Приштини,
трошкова службених
путовања у земљи и
иностранству као и других
заједничких трошкова у
Канцеларији за КиМ.
Извор верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за КиМ
и званични статистички
подаци
3. Број исплаћених
зарада мушкарцима
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички
подаци

број
запослен
их

2015

нема

12

12

12

број
запослен
их

2015

нема

12

12

12

Програмска активност: 0001 - Подстицај економског развоја
Циљ 1: Унапређени услови за повећање запослености српског и неалбанског становништва и укупне економске активности
привредних субјеката на КиМ
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

2.
Број
активних
регистрованих
пољопривредних газдинстава
у власништву жена
Извор
верификације:
Интерна
евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични
статистички
подаци
3.
Број
активних
регистрованих
pољопривредних газдинстава
у власништву мушкараца
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички
подаци
4. Број новозапослених жена
у срединама са већинским
српским становништвом на
КиМ Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички
подаци

нема

2015

нема

850

950

1000

нема

2015

нема

6950

7050

7100

број

2015

нема

65

95

100

6. Број новозапослених
мушкараца у срединама
са већинским српским
становништвом на КиМ
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу и
ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички подаци

број

2015

нема

95

95

100

Програмска активност: 0003 - Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву
Циљ 1: Смањен број кривичних поступака који се из политичких разлога воде против српског и неалбанског становништва на
КиМ путем финансирања професионалне адвокатске одбране
Назив индикатора

2. Број активних кривичних
поступака који се воде
против српског и
неалбанског становништва
на КиМ (жена) Извор
верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за
КиМ и званични
статистички подаци

Јединица
мере

број

Базна
година

2015

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

нема

1

1

0

3. Број активних кривичних
поступака који се воде
против српског и
неалбанског становништва
на КиМ (мушкараца)
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички
подаци
4. Број ослобођених жена
Извор верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за
КиМ и званични
статистички подаци
6. Број ослобођених
мушкараца Koментар: Број
ослобођених лица Извор
верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за
КиМ и званични
статистички подаци

број

2015

нема

број

2015

нема

број

2015

нема

1
4

9

6

1

1

0

7

4

4

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

700

600

Програмска активност: 0004 - Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка
Циљ 1: Пружена подршка социјално угроженим породицама на КиМ
Назив индикатора

3. Број породица које су
оствариле социјалну помоћ у
којима су носиоци
домаћинства жене Извор
верификације: Интерна
евиденција Канцеларије за
КиМ и званични статистички
подаци

Јединица
мере

број

Базна
година

2015

Базна
вредност

нема

Циљна
вредност у 2017.
год.

1000

4. Број породица које су
оствариле социјалну помоћ у
којима су носиоци
домаћинства мушкарци
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за КиМ и
званични статистички
подаци

број

2015

нема

500

500

600

Програмска активност: 0005 - Подршка организацијама цивилног друштва
Циљ 1: Подигнути капацитети организације цивилног друштва на КиМ
Назив индикатора

1. Број жена - корисника
пројеката ОЦД у области
заштите
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију
3. Број мушкараца корисника пројеката ОЦД у
области заштите људских
права, права на родну
равноправност српског и
неалбанског становништва и
ИРЛ Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2016

нема

2

2

2

број

2016

нема

1

1

1

Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Канцеларија за КИМ увела је родну перспективу у 7 програмских активности и то: ПА: 0002 - Подршка
функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских
установа, ПА: 0003 - Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом
здравствених институција, ПА: 0004 - Стручна и административна подршка, ПА: 0001 - Подстицај
економског развоја, ПА: 0003 - Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву, ПА:
0004 - Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка и ПА: 0005 - Подршка
организацијама цивилног друштва. На нивоу Циља: Основне, средње школе и предшколске установе
на КиМ, неометано функционишу у оквиру мреже министарства просвете РС, прати се евиденција о
упису средњошколаца по полу. Слично је и за Циљ Обезбеђени адекватни услови рада здравствених
институција на КиМ, где се броје корисници услуга здравствене заштите по полу. У оквиру Циља
Заштићени интереси Републике Србије у АП КиМ кроз функционисање Канцеларије за Косово и
Метохију мери се редовност месечних исплата зарада за жене и мушкарце.
Са становишта унапређења родне равноправности, вероватно је најзначајнији Циљ Унапређени
услови за повећање запослености српског и неалбанског становништва и укупне економске
активности привредних субјеката на КиМ и индикатор Број активних регистрованих пољопривредних
газдинстава у власништву жена са растућим вредностима од 850, 950 и 1000 за период од 2017. до
2019. године. Такође је значајан индикатор Број новозапослених жена и мушкараца у срединама са
већинским српским становништвом на КиМ. Циљ Смањен број кривичних поступака који се из
политичких разлога воде против српског и неалбанског становништва на КиМ путем финансирања
професионалне адвокатске одбране предвиђа индикаторе разврстане по полу (Број активних
кривичних поступака који се воде против српског и неалбанског становништва на КиМ и Број
ослобођених). Напредак у односу на Циљ Пружена подршка социјално угроженим породицама на
КиМ прати индикатор Број породица које су оствариле социјалну помоћ по полу носиоца
домаћинства. У 2017. је циљано дупло више домаћинстава у којима су жене носиоци, а у 2018. се тај
број смањује на 700 према 500, да би се изједначио на 600 у 2019. години.
Најзад, Циљ Подигнути капацитети организације цивилног друштва на КиМ прати индикатор Број
жена и мушкараца - корисника пројеката ОЦД у области заштите. Циљане вредности од 2 и 1 указују
на то да се вероватно ради о организацијама, а не корисницима/цама. Потребно је преформулисати
индикатор како би се избегла забуна.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА (ГЛАВА 3.20)
Програмска активност: 0006 - Праћење примене међународних обавеза и
спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације
Циљ 5: Подизање свести о томе да је партнерско и породично насиље вид кршења људских права
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

1. Број медијских прилога
тематски намењених
мушкарцима и дечацима и
женама и девојчицама
Извор верификације:
КЉМП
2. Број подељених штампаних
брошура тематски намењених
женама и девојчицама и
мушкарцима и дечацима
Извор верификације: КЉМП

број

2017

0

2
4

24

24

број

2016

0

2
0
0

200

200

Циљ 3: КЉМП је наведена као институција за спровођење Декаде укључивања Рома у оквиру Стратегије за социјално укључивљање
Рома и Ромкиња у РС за период 2016-2025. године, на основу чега се очекује доношење акционог плана за спровођење Стратегије.
Назив индикатора

1. Социјално укључивање
Рома и Ромкиња
Извор верификације: КЉМП
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Јединица
мере

%

Базна
година

2017

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

10

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

1
10
10
0
КЉМП уводи родну перспективу кроз интервенцију у ПА: 0006 - Праћење примене међународних
обавеза и спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације. Напредак у односу на
Циљ Подизање свести о томе да је партнерско и породично насиље вид кршења људских права
прате два индикатора: Број медијских прилога тематски намењених мушкарцима и дечацима и
женама и девојчицама, и Број подељених штампаних брошура тематски намењених женама и
девојчицама и мушкарцима и дечацима. Оба индикатора мере реyултат на нивоу резултата који је у
директној контроли извршилаца активности, па их је потребно сагледати у анализи и на нивоу ближе
исходима. У оквиру Циља: КЉМП је наведена као институција за спровођење Декаде укључивања
Рома у оквиру Стратегије за социјално укључивљање Рома и Ромкиња у РС за период 2016-2025.
године, на основу чега се очекује доношење акционог плана за спровођење Стратегије, прати се
Социјално укључивање Рома и Ромкиња. Није јасно шта означава циљана вредност од 10.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ГЛАВА 15.0 - МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Програм: 1401 - Безбедно друштво
Циљ 4: Унапређени материјално технички-капацитети и развој људских односа

Назив индикатора

1. Број запослених
(мушкараца и жена) који су
похађали различите видиве
едукације у центрима за
обуку МУП-а
Извор верификације: извештај
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Јединица
мере

број
запослени
х

Базна
година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

5800

5900

6000

Циљна вредност у 2019.
год.

6100

Кроз Програм: 1401 - Безбедно друштво, МУП уводи родну перспективу у Циљ 4 Унапређени
материјално технички-капацитети и развој људских односа кроз Број запослених (мушкараца и
жена) који су похађали различите видиве едукације у центрима за обуку МУП-а. Циљане вредности,
међутим, нису разложене по полу па није јасно шта се сматра успехом у свакој од буџетских година.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ГЛАВА 16.2 - ПОРЕСКА УПРАВА
Програмска активност: 0002 - Подршка пореске администрације при управљању пореским системом
Циљ 1: Циљ 1: Повећати заступљеност жена које похађају стручне обуке у Пореској управи у складу са модернизацијом ПУ
Назив индикатора

1. 1. Број жена које су прошле
стручне обуке одржане од
стране предавача Koментар:
Koментар: Имајући у виду да
подаци који су потребни за
родну анализу нису доступни у
2016. години ће послужити за
прикупљање почетних
података Извор верификације:
-

Јединица
мере

број

Базна
година

2015

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

2340

2380

2400

2400

Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Министарство финансија, Пореска управа уводи родну перспективну кроз ПА: 0002 - Подршка
пореске администрације при управљању пореским системом, Циљ 1: Повећати заступљеност жена
које похађају стручне обуке у Пореској управи у складу са модернизацијом ПУ и индикатор Број
жена које су прошле стручне обуке одржане од стране предавача. Овај индикатор представљају
модификацију у односу на РОБ индикатор у буџету за 2016. годину: Број жена које похађају стручне
обуке са издатим сертификатом везано за информационе технологије. Поново је формално
постављен посебан циљ за жене. Суштински је раздвојена евиденција за број обучених жена и
мушкараца. Како је евиденција по полу била недоступна, овај корак представља помак унапред.
Базна и циљане вредности су сада унете у табелу. Информација би била богатија да, поред укупног
броја, постоји и податак о уделу обучених жена и мушкараца у укупном броју.

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
ГЛАВА 17.1 - ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
Програмска активност: 0001 - Подршка функционисању дипломатско-конзуларних представништава
Циљ 2: Повећање учешћа жена у обаваљању дипломатских послова
Назив индикатора

1. Проценат постављених
амбасадора женског пола.
Извор
верификације:
Званични документи Владе
РС
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Јединица
мере

проце
нат

Базна
година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

25%

27%

29%

Циљна вредност у 2019.
год.

31%

РОБ циљ и индикатор су исти као и 2016. године. Постављан је посебан циљ за жене или мушкарце
са циљем смањења неравноправности. Овај циљ је постављен тако да директно одговара на
приоритете који су препознати у оквиру надлежности које покрива буџетски корисник. Одличан
корак у добром правцу. Ради квалитетније анализе, јавности су, поред процената, потребни и
бројеви. У односу на 2016. годину, циљане вредности су смањене за 3% у 2017. и 4% у 2018. години.
Иако није предмет буџетске анализе, важно је напоменути да на учешће и положај жена у
дипломатији утичу и много други пратећи услови, као што су, на пример, доступност система
подршке за децу, посебно за самохране мајке.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Програмска активност: 0001 - Функционисање МО и ВС
Циљ 5: Унапређена је улога жена у Министарству одбране и Војсци Србије
Назив индикатора

Јединица мере

1. Заступљеност жена у МО и ВС
Извор верификације: Извештај
о реализацији Плана
активности МО и ВС за
%
спровођење Националног
акционог плана за примену
Резолуције 1325 СБ УН – Жене,
мир и безбедност у Републици
Србији (2016-2020) у
2016. години.
2. Учешће жена на
руководећим/командним
позицијама. Извор
% у односу на
ерификације: Извештај о
укупан број
реализацији Плана
жена
активности МО и ВС за
запослених у
спровођење
МО и ВС
Националног акционог плана
за примену Резолуције 1325 СБ
УН – Жене, мир и безбедност
у Републици Србији (20162020) у
2016. години.
3. Учешће жена на свим
% у односу на
нивоима образовања и
укупан број
усавршавања у МО и ВС
лица на свим
Извор
верификације:
нивоима
Извештај о реализацији
школовања и
Плана школовања и
усавршавања
усавршавања у МО и ВС.

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2017. год.

2016

19,7

19,8

19,9

20,0

2016

17,4

17,5

17,6

17,7

2016

5,0

6,0

7,0

7,5

Базна
година

Програмска активност: 0002 - Мултинационалне операције
Циљ 1: Војска Србије активно учествује у изградњи и очувању мира у региону и свету.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

Назив индикатора

2. Учешће жена у
мултинационалним
операцијама. Извор
верификације: Извештај о
извршавању Годишњег
плана употребе Војске
Србије и других снага
одбране у
мултинационалним
операцијама.
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
rавноправности
T-трансформативан

Јединица мере

% у односу на
укупан број
ангажованих
припадника/п
рипадни ца
МО и ВС у
МнОп

Базна
година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2017. год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

10,1

10,4

10,6

10,8

У оквиру ПА: 0001 - Функционисање МО и ВС и ПА: 0002 - Мултинационалне операције,
Министарство одбране уводи родну перспективу. Напредак у остваривању Циља 5: Унапређена је
улога жена у Министарству одбране и Војсци Србије мере 2 индикатора: Заступљеност жена у МО и
ВС у %, Учешће жена на руководећим/командним позицијама у % у односу на укупан број жена
запослених у МО и ВС, и Учешће жена на свим нивоима образовања и усавршавања у МО и ВС у %
у односу на укупан број лица на свим нивоима школовања и усавршавања. Овако постављени
индикатори представљају пример добро 'самерене' намере циља. Циљ 1: Војска Србије активно
учествује у изградњи и очувању мира у региону и свету прати индикатор Учешће жена у
мултинационалним операцијама % у односу на укупан број ангажованих припадника/припадница
МО и ВС у МнОп.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Циљ 1: Поштовање примене закона у области људских и мањинских права и слобода
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

1. Број извршилаца
запослених по полу у
органима јавне власти који су
прошли обуку о примени
прописа у области
остваривања људских и
мањинских права и слобода
Koментар: Акцион план за
остваривање права
националних мањина
предвиђа активност (број
2.2.) која се односи на овај
индикатор. Извор
верификације: Извештај о
раду који се налази на веб
сајту Министарства
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Број
(број
мушка
раца/
број
жена)

2016

0

30(15/15)

40(20/20)

50(25/25)

У Програму: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Циљ 1: Поштовање
примене закона у области људских и мањинских права и слобода, родна перспектива уведена је кроз
индикатор Број извршилаца запослених по полу у органима јавне власти који су прошли обуку о
примени прописа у области остваривања људских и мањинских права и слобода са намером да се
оствари паритет.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Пројекат: 7046 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора 2
Циљ 1: Побољшање регулаторног и административног окружења за пословање МСП у Србији
Назив индикатора

2. повећање учешћа женских
предузећа у укупном броју
предузећа

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

23

23

% учешћа
женскихп
редузећа у
2011
19.5
21
укупном
броју
предузећа
Пројекат: 4003 - Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима

Циљ 1: Повећање ефикасности јавних предузећа кроз увођење корпоративног управљања

Назив индикатора

2. Проценат жена директора и
чланова надзорних одбора ЈП
у укупном броју директора и
чланова надзорних одбора ЈП.
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај Министарства
привреде

Јединица
мере

Базна
вредност

Базна
година

%

2015

Циљна
вредност у 2017.
год.

13%

Циљна вредност
у 2018 год.

Циљна вредност у 2019.
год.

15%

20%

14%

Пројекат: 4003 - Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП
Циљ 1: Унапређење квалитета људских ресурса у МСПП и задругама
Назив индикатора

1. број обучених лица
/ број обучених жена
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Програма

Јединица мере

број обучених
лица/жена

Базна
година

0

Базна
вредност

-

Циљна
вредност у 2017.
год.

1980/400

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

2178/450

2078/450

Пројекат: 4004 - Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво
Циљ 1: Промоција и стимулација развоја предузетништва код младих
Назив индикатора

Јединица мере

Базна
година

Базна
вредност

2. Број ученика/ца који
су прошли кроз програм
образовања за предузетништво
број
0
Koментар: .
ученика/ца
Извор верификације:
извештај МПНТР
Програмска активност: 0002 - Подстицаји за директне инвестиције

Циљна
вредност у 2017.
год.

6050/2500

Циљна
вредност у
2018 год.

6650/2750

Циљна вредност у
2019. год.

6650/2750

Циљ 1: Повећање броја нових радних места
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

2. Проценат запослених жена
на новоотвореним радним
местима Koментар: .
Извор
верификације:
извештај CROSO
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
РП - Родно позитиван

%

0

-

40%

50%

50%

Увођење родне перспектива предложено је кроз интервенције на нивоу следећих програмских
пројеката: Пројекат: 7046 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора 2, Пројекат 4003 - Унапређење
корпоративног управљања у јавним предузећима, Пројекат: 4003 - Подршка кроз стандардизовани сет
услуга за МСПП, Пројекат: 4004 – Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја
образовања за предузетништво, и ПА: 0002 - Подстицаји за директне инвестиције. Уродњавање је
остварено диференцирањем индикатора за кориснике и кориснице. Нема специјалних мера. Циљ
Побољшање регулаторног и административног окружења за пословање МСП у Србији сагледава се уз
помоћ индикатора повећање учешћа женских предузећа у укупном броју предузећа. Циљане
вредности су планиране у односу на 2011. годину која 5 година претходи години у којој се одвија
интервенција. Могуће је да су циљане вредности већ премашене. У буџету за 2016. годину била је
успостављена циљана вредност од 20%. Потребно је да се циљане вредности усагласе у односу на
ажуриране податке. Циљ Повећање ефикасности јавних предузећа кроз увођење корпоративног
управљања прати индикатор Проценат жена директора и чланова надзорних одбора ЈП у укупном
броју директора и чланова надзорних одбора ЈП. У недостатку квоте, циљане вредности су постављене
на 14 - 15% у односу на полазних 13%, али постоји прогресија. Напредак у односу на Циљ 1
Унапређење квалитета људских ресурса у МСПП и задругама сагледан је кроз индикатор број
обучених лица / број обучених жена. Диференцирање индикатора тако да се експлицитно односе на
жене и мушкарце. Као и у 2016., недостаје базна вредност у односу на коју се промена мери.
Пројектовано учешће жена на нивоу од око 19% расте на 20% и не мења се битно током трогодишњег
периода, већ број жена расте како расте укупан број. За родну анализу ће бити потребни додатни
подаци о типу и квалитету обука у односу на исказане потребе циљаних жена и мушкараца. Циљ
Промоција и стимулација развоја предузетништва код младих прати индикатор Број ученика/ца који
су прошли кроз програм образовања за предузетништво. Као и у 2016. години недостаје базна
вредност у односу на коју се промена мери. Чак и ако учешће девојака не расте много у односу на
реално полазно стање, расте број девојака обухваћених овим важним програмом. Циљ Повећање
броја нових радних места, мери индикатор Проценат запослених жена на новоотвореним радним
местима. У анализи утицаја на родну равноправност биће потребни додатни подаци о циљаним
секторима и о начину подстицаја повећању броја радних места. Заједно, сви ови РОБ циљеви имају
потенцијал да значајно допринесу унапређењу родне равноправности у привреди.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Програмска активност: 0005 - Администрација и управљање
Циљ 1: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности за МГСИ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

1. Израда секторске родне
2016
анализе
број
0
1
0
0
Извор верификације:
Координационо тело
за родну
равноправност
%
2016
42,86%
50
50
50
2. Родна равноправност
жена
по положају и
/ 57,14%
одлучивању у оквиру
мушкарци
Министарства
Koментар: Коментар:
укупан број функционера и
лица на положају
обухвата министарку,
државне секретаре,
помоћнике министра и
секретара Министарства
Извор верификације:
Правилник о унутрашњем
уређењу и
систематизацији радних
места
Циљ 2: Побољшан приступ жена запослених у Министарству превентивној и квалитетној здравственој заштити и здравственим
услугама
Назив индикатора

1. Проценат запослених жена
које су обавиле здравствене
прегледе
Извор верификације:

Јединица мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

%

2016

-

100

Циљна
вредност у
2018 год.

100

Циљна вредност у
2019. год.

100

Извештај о обављеном
систематском прегледу
запослених жена сачињен од
стране здравствене
установе
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
rавноправности
T-трансформативан

Током 2017. године МГСИ ће у оквиру ПА: 0005 - Администрација и управљање, Циљ 1: Утврђивање
приоритета за успостављање родне равноправности за МГСИ израдити родну анализу за овај велики
и важан сектор, о коме немамо довољно квалитетних родно сензитивних података. Захваљујући
родној анализи, МГСИ ће бити у позицији да одреди краткорочне и средњерочне приоритете за
унапређење родне равноправности у наредном буџетском циклусу. Поред овог индикатора, МГСИ
прати родну равноправност по положају и одлучивању у оквиру Министарства, са циљем да оствари
паритет. У оквиру Циља 2: Побољшан приступ жена запослених у Министарству превентивној и
квалитетној здравственој заштити и здравственим услугама, прати се Проценат запослених жена које
су обавиле (превентивне?) здравствене прегледе са постављеном амбициозним циљаном вредношћу
од 100%. Овај индикатор је добар пример увођења интерсекторских принципа који доприносе родној
равноправности у институције, са циљем да се повећа квалитет живота жена. Било би добро да се
прати и проценат мушкараца који су обавили здравствене прегледе.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
Програм: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
У Нацрту закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, на Разделу 23-Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Глава 23.1-Фонд за подстицање развоја пољопривредне производње, Програм 0103-Подстицаји у пољопривреди и
руралном развоју,
Функција 420-Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност 0005-Кредитна подршка у пољопривреди, у
опису Економске класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама /у висини од
800.000.000 динара/, стоји следеће:
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе уз вођење рачуна о
унапређењу родне равноправности.
Коментар: У оквиру планиране апропријације наводи се да ће се распоред и коришћење ових средстава вршити у складу са посебним
актом Владе уз вођење рачуна о родној равноправности. Законом о буџету за 2016. годину такоће је било најављено да ће се то
урадити, а то није урађено. Посебно важно обратити пажњу на спровођење ове најављене одредбе која се не појављује у делу
предлога Закона о буџету а као што се овде наводи.

Пројекат: 4005 – ИПАРД
Циљ 1: Унапређење стања основних средстава пољопривредних газдинстава која се баве примарном пољопривредном
производњом
Назив индикатора

1. Удео инвестиција у
прерађивачке капацитета
подржаних газдинстава у
укупним инвестицијама
Извор верификације: УАП
2. Удео инвестиција у
физичку имовину
подржаних газдинстава
Извор верификације: УАП
3. Удео учешћа жена као
носиоца газдинстава у
укупној вредности
инвестиција у рерађивачке
капацитете
Извор верификације: УАП
4. Удео учешћа жена као
носиоца газдинстава у
укупној вредности
инвестиција у физичку
имовину
Извор верификације: УАП
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
rавноправности
T-трансформативан

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

%

2016

0

%

2016

%

%

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

10

20

30

0

30

35

40

2016

0

30

35

40

2016

0

30

35

40

Министарство пољопривреде предлаже да уведе родну перспективу у буџет кроз Пројекат: 4005 ИПАРД, диференцираним индикаторима за Циљ 1: Унапређење стања основних средстава
пољопривредних газдинстава која се баве примарном пољопривредном производњом.
Трансформативни карактер ове интервенције лимитира једино чињеница да ИПАРД фондови неће
бити доступни у буџетској 2017. а вероватно ни у 2018. години. Треба сагледати могућности за
уродњавање у оквиру доступних буџетских средстава.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Програм: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Циљ 2: Рано откривање одређених поремећаја здравља одраслог становништва
Назив индикатора

Јединица мере

1. Проценат жена обухваћених
превентивним гинеколошким
прегледом Извор
верификације: Извештај
Института Батут

%

Базна
година

Базна
вредност

2015

Циљна вредност у
2017. год.

10

Циљна
вредност у
2018. год.

11

12

Циљна
вредност у 2019.
год.

12

Програмска активност: 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Циљ 2: Унапређење здравља жена и одраслих
Назив индикатора

1. Проценат жена обухваћених
превентивним прегледима
Извор верификације: Извештај
2. Проценат жена обухваћених
систематским прегледом код
гинеколога
Извор верификације: извештај

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

%

2014

30

35

40

45

%

2014

25

30

35

40

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

Програм: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Циљ 1: Смањење стопе умирања од водећих хроничних незаразних болести
Назив индикатора

1. Проценат умрлих
мушкараца и жена од
кардиоваскуларних болести
Извор верификације:
Здравственостатистички
годишњак ИЗЈЗ Србије

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

%

2006

57

52

Циљна
вредност у
2018 год.

5
0

Циљна вредност у
2019. год.

50

2. Проценат умрлих
мушкараца и жена од
малигних тумора
Извор верификације:
Здравственостатистички
годишњак ИЗЈЗ Србије

%

2015

21

20

19

18

Програмска активност: 0001 - Подршка раду Канцеларије за контролу дувана
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Циљ 1: Информисање становништва о штетности пушења и изложености дуванском диму
Назив индикатора

1. Проценат
одраслих/младих
мушкараца и жена који су
пушачи Извор
верификације:
Извештај Института
Батут

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

%

2014

25

22

Циљна
вредност у
2018 год.

20

Циљна вредност у
2019. год.

18

Програмска активност: 0002 - Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене
заштите
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Циљ 2: Побољшање раног откривања малигних болести
Назив индикатора

1. % жена генеративног доба
(15-49 год) обухваћених
превентивним гинеколошким
прегледима Извор
верификације: Извештај
носиоца програмских
активности

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

%

2014

10

Циљна
вредност у 2017.
год.

20

Циљна
вредност у
2018 год.

25

Циљна вредност у
2019. год.

25

2. % мушкараца и %жена
узраста од 50 и 74 година
обухваћених превентивним
прегледима дебелог црева
Извор верификације: Извештај
носиоца програмских
активности
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
РП - Родно позитиван

%

2014

10

35

40

45

РОБ интервенција Министарства здравља обухвата Програм: 1802 - Превентивна здравствена
заштита, ПА: 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији и Програм:
1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења, ПА: 0001 - Подршка раду
Канцеларије за контролу дувана и ПА: 0002 - Подршка активностима здравствених установа у области
онколошке здравствене заштите. На нивоу програма превентивне здравствене заштите уродњен је
Циљ 2 Рано откривање одређених поремећаја здравља одраслог становништва помоћу индикатора
Проценат жена обухваћених превентивним гинеколошким прегледом. На нивоу ПА, Циљ 2
Унапређење здравља жена и одраслих ближе одређују два индикатора: % жена обухваћених
систематским прегледом код гинеколога, исто као и на нивоу програмског циља, што је потребно
ревидирати, и % жена обухваћених систематским прегледом код гинеколога. На нивоу ПА Циља
Смањење стопе умирања од водећих хроничних незаразних болести, постигнуће се мери помоћу
индикатора: % умрлих м. и ж. од кардиоваскуларних, односно од малигних болести. Базна и циљане
вредности нису дати разложене по полу. Циљ Информисање становништва о штетности пушења и
изложености дуванском диму такође прати индикатор који би требало разложити бар по полу: %
одраслих/младих м. и ж. који су пушачи.Циљ Побољшање раног откривања малигних болести мере
2 индикатора: % жена генеративног доба (15-49 год) обухваћених превентивним гинеколошким
прегледима и % м. и % ж. узраста од 50 и 74 година обухваћених превентивним прегледима дебелог
црева. Целина предложене РОБ интервенције представља значајно побољшање у односу на 2016.
годину.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Програмска активност: 0002 - Eлектроенергетикa, нафтa и природни гас и системи даљинског грејања
Циљ 2: Спречавање сиве економије и праћење рада енергетских субјеката и праћење рада привредних субјеката који користе опрему под
притиском
Назив индикатора

3. Број учесница стручних
обука за вршење надзора у
секторима

Јединица
мере

Број

Базна година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

1

2

Циљна
вредност у
2018 год.

3

Циљна вредност у
2019. год.

4

Електроенергетика и Нафта и
гас
Извор верификације:
Статус: доступне информације
нису довољно јасне за потврду
да је формалан захтев
процеса за 2017. испуњен.
Потенцијал на скали родне
равноправности:
Нема довољно података

У оквиру ПА: 0002 - Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања, одабран
је за уродњавање Циљ 2 Спречавање сиве економије и праћење рада енергетских субјеката и
праћење рада привредних субјеката који користе опрему под притиском помоћу индикатора Број
учесница стручних обука за вршење надзора у секторима Електроенергетика и Нафта и гас. Није
наведен извор верификације, а није јасно на шта се односе циљане вредности 1, 2, 3 и 4.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност: 0001 - Подршка остваривању јавног интереса у области информисања
Циљ 2: Обогаћена понуда медијских садржаја од јавног интереса из свих области друштвеног живота
Назив индикатора

2. Број подржаних пројеката
чији је циљ унапређивање
родне равноправности Извор
верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

број

2016

13

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

13

13

Циљна вредност у
2019. год.

13

Програмска активност: 0006 - Подршка информисању националних мањина на сопственом језику
Циљ 1: Унапређење права националних мањина на информисање на сопственом језику
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

2. Број подржаних пројеката из
области јавног информисања
на језицима националних
мањина чији је циљ
унапређивање родне
равноправности
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

број
пројеката

2016

1

4

5

6

Програмска активност: 0007 - Подршка информисању особа са инвалидитетом
Циљ 1: Унапређење права особа са инвалидитетом на информисање и подстицај медијског стваралаштва ове категирије лица
Назив индикатора

3. Број подржаних пројеката
из области јавног
информисања чији је циљ
унапређивање родне
равноправности особа са
инвалидитетом
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Јединица
мере

број
пројеката

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

2016

1

1

Циљна
вредност у
2018 год.

3

Циљна вредност у
2019. год.

3

Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
РП - Родно позитиван

РОБ је примењен у оквиру 3 програмске активности: Програмска активност: 0001 - Подршка
остваривању јавног интереса у области информисања, Циљ Обогаћена понуда медијских садржаја
од јавног интереса из свих области друштвеног живота. Предложен је индикатор: Број подржаних
пројеката чији је циљ унапређивање родне равноправности где је за сваку годину циљана вредност
иста, број 13. Код овог индикатора недостаје информација колики је укупан број пројеката планиран.
Поред броја, било би корисно пратити и вредност подржаних пројеката који су одобрени. Код
програмске активности: 0006 - Подршка информисању националних мањина на сопственом језику,
Циља 1 Унапређење права националних мањина на информисање на сопственом језику предложен
је индикатор: Број подржаних пројеката чији је циљ унапређивање родне равноправности, а
планирано је да се тај број повећава сваке године. Код овог индикатора недостаје информација
колики је укупан број пројеката планиран. Поред броја, било би корисно пратити и вредност
подржаних пројеката који су одобрени. Код индикатора који мери Циљ 1: Унапређење права особа
са инвалидитетом на информисање и подстицај медијског стваралаштва ове категорије лица унутар
Програмске активности: 0007 - Подршка информисању особа са инвалидитетом недостаје
информација колики је укупан број пројеката планиран. Поред броја, било би корисно пратити и
вредност подржаних пројеката који су одобрени.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ГЛАВА 28.6 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Програм: 0803 - Активна политика запошљавања
Програмска активност: 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање
Циљ 1: Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

1. Број незапослених особа са
инвалидитетом укључених у
мере активне политике
запошљавања и активности
професионалне рехавилитације
незапослених особа са
инвалидитетом Koментар:
Број незапослених особа са
инвалидитетом укључених
у мере активне политике
запошљавања Извор
верификације: Извештај о
раду НСЗ
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

број

2015

7620 (2.997
жена и
4.623
мушкараца)

7590 (3795
жена и
3795
мушкараца)

8000 (4000 жена
и 4000
мушкараца)

8200 (4100 жена
и
4100 мушкараца)

РОБ је примењен у оквиру Програма: 0803 - Активна политика запошљавања, и Програмска активност:
0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за
запошљавање. Планирано је да се број жена и мушкараца који су обухваћени програмом изједначи
иако је у базној години била велилка разлика у корист мушкараца. Требало би испитати разлоге за
тако велику разлику како би се отклониле баријере, уколико их има, чиме би се осигурало постизање
циљаног резултата.

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Програмска активност: 0005 - Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и
партиципацији
Циљ 2: Подстицање младих жена и мушкараца за активно учешће у друштву и волонтерским активностима
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

2. Проценат младих жена и
мушкараца укључених у
волонтерске активности у
земљи и иностранству
Koментар: У 2014. години
је био већи одзив младих
жена и мушкараца због
отклањања последица
поплава. Циљ је да поново
имамо тренд раста
процента младих жена (ж)
и мушкараца (м) у односу
на 2015. годину. Базна
вредност је 34 (м) и 28 (ж) у
2014. години, 25 (м) и 28 (ж)
у 2017. години, 30 (м) и 30
(ж) 2018. години и 35 (м) и
35 (ж) у 2019. години
Формула за израчунавање:
м+ж; Извор верификације:
Истраживање о положају
и потребама младих
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

%

2014

62

53

60

65

Код програмске активности 0005 уродњен је један индикатор. Код овог индикатора корисник жели
да прати учешће младих жена и мушкараца у волонтерским активностима. Потребно је разложити
циљане вредности по полу и у табели.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Програм: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Програмска активност: 0006 - Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва
и електронских комуникација
Циљ 2: Подстицање укључености жена у ИКТ сектор
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

1. Проценат учесница женског
пола које учествују у
програмима
Извор верификације:
Извештаји о реализацији
програма

Проценат

2015

50%

50%

50%

50%

Програм: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Програмска активност: 0007 - Подршка програмима удружења потрошача
Циљ 2: Подизање нивоа информисаности потрошача и јавности о правима и интересима потрошача
Назив индикатора

2. Број учесника/ број
учесница на догађајима
организованим од стране
удружења потрошача
Извор верификације:
Извештаји удружења
потрошача о
реализацији програма
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
РП - Родно позитиван

Јединица
мере

Број

Базна година

2015

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

/

120/42

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

1
160/76
4
2
/
5
7
У Програмима: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво и 1506 - Развој трговине и заштите
потрошача, МТТТ уводи родну перспективу у ПА: 0006 - Подршка програмима цивилног друштва у
области информационог друштва и електронских комуникација и ПА: 0007 - Подршка програмима
удружења потрошача. Циљ Подстицање укључености жена у ИКТ сектор мери се индикатором
Проценат учесница које учествују у програмима. Циљана вредност је 50%. Циљ Подизање нивоа
информисаности потрошача и јавности о правима и интересима потрошача мери индикатор Број
учесника/ број учесница на догађајима организованим од стране удружења потрошача. Циљане
вредности су дате за укупан број и број учесница.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Програмска активност: 0006 - Управљање квалитетом јавних политика
Циљ 1: Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних ефеката јавних политикаекономских, друштвених (укључујући и анализу на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на
животну средину.

Назив индикатора

1. Учешће броја предлога
стратегија и акционих планова
усаглашених са усвојеном
методологијом за управљање
системом јавних политика у
укупном броју предложених
стратегија и акционих планова
који су достављени РСЈП на
мишљења на годишњем нивоу
(укључујући и њихову
усаглашеност са захте вима за
израду адекватне анализе
кључних ефеката-економских,
друштвених (укључујући
анализу ефеката на родну
равноправност),
административних и
институционалних, као и
ефеката на животну средину.
Koментар: - Извор
верификације: Сл. гласник РС и
Извештај о раду РСЈП
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
rавноправности
T-трансформативан

Јединица
мере

%

Базна година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

0

15%

Циљна
вредност у
2018 год.

20%

Циљна вредност у
2019. год.

25%

РСЈП се определио за увођење родне перспективе у ПА0006 Управљање квалитетом јавних политика,
Циљ 1 Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних
ефеката јавних политика-економских, друштвених (укључујући и анализу на родну равноправност),
административних и институционалних, као и ефеката на животну средину. Овај индикатор има
потенцијалан родно трансформативни карактер јер би, временом, могао да доведе до промене
родних односа, али је потребно појашњење у вези са чиниоцима који улазе у јединицу мере. Како је
индикатор сада дефинисан, није јасно да ли се броји било који од сагледаних елемената, неки од
њих, већина или сви. Због тога постоји опасност да се родна анализа изгуби у процесу
имплементације. Међутим, охрабрује да постоји дефинисана методологија и помогло би да је ова
методологија јавно доступна. У сваком случају, сваки корак у правцу систематичног приступа увођењу
родне перспективе у јавне политике је веома значајан за целину процеса.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Програмска активност: 0001 - Демографија и друштвене статистике
Циљ 3: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Демографија и друштвене статистике у
односу на укупан број индикатора

Назив индикатора

1. Број индикатора који се
односе на лица, а који су
приказани према полу
Извор верификације: Извештај

Јединица
мере

Број

Базна година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

108/120

110

Циљна
вредност у
2018 год.

111

Циљна вредност у
2019. год.

112

Програмска активност: 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде
Циљ 3: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Макроекономске статистике и статистику
пољопривреде у односу на укупан број индикатора
Назив индикатора

1. Број идикатора који се
односе на лица, а који су
разврстани према полу
Koментар: Подаци за
програмску активност
Макроекономске
статистике и
статистика
пољопривреде се раде у
десетогодишњој
периодици, те се из тог
разлога, између два
истраживања не могу
променити индикатори.
Следећи попис је планиран
за 2021. годину и тада се
могу уроднити
идникатори.
Извор верификације: Извештај

Јединица
мере

Број

Базна година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

7/7

7

Циљна
вредност у
2018 год.

7

Циљна вредност у
2019. год.

7

Програмска активност: 0003 - Пословне статистике
Циљ 3: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Пословне статистике у односу на укупан
број индикатора

Назив индикатора

1. Број индикатора који се
односе на лица, а који су
приказани према полу
Извор верификације: Извештај

Јединица
мере

Број

Базна година

2016

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

4/10

5

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

6

Циљна вредност у
2019. год.

6

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање
Циљ 2: Повећање броја жена на руководећим местима
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна година

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

1. Број жена на местима
помоћника директора
Број
2015
0
3
3
3
Извор верификације: Извештај
Статус: формалан захтев Буџетски корисник се определио да унапреди родну статистику на начин да се број индикатора који
процеса за 2017. испуњен
се сада прикупља у областима макроекономске и пословне статистике, демографије и пољопривреде
прикипља и приказује по полу. То је врло значајан помак и важно за све кориснике статистичких
Потенцијал на скали родне података који ће сада омогућити боље сагледавање проблема и предлагање родно осетљивих
политика. На пољу демографије и пословне статистике циљ је да се повећа број индикатора с тим што
равноправности
није сасвим јасно зашто је помак само по један индикатор годишње, а не више од тога. Како се
РП - Родно позитиван
наводи, у областима макроекономије и пољопривреде се промена индикатора очекује тек 2021.
године, пошто се области раде у десетогодишњој периодици, те стога овај циљ нема много смисла за
буцет за 2017. годину. Додатно, циља се и на повећање броја жена на местима одлучивања у оквиру
администрације и управљања.

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Програмска активност: 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама
Циљ 4: Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове у колективним центрима, центрима за ургентни прихват и установама
социјалне заштите и ученичког стандарда и подршку најугроженијим породицама приси
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

4. Проценат броја жена
смештених у КЦ и
установама социјалне
заштите
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице
и миграције

број

2015

50

50

50

50

Циљ 5: Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове тражиоцима азила у центрима за азил и избеглицама по Закону о
азилу.
Назив индикатора

4. Проценат жена
тражилаца азила
смештених у центрима
за азил
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за
избеглице и миграције
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
PО-родно осетљив

Јединица
мере

Базна година

проценат

2015

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

50

50

Циљна
вредност у
2018 год.

50

Циљна вредност у
2019. год.

50

У оквиру Програмске активности: 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система
управљања миграцијама Комесаријат је предложио да примени РОБ тако што ће пратити % жена
којима је обезбеђен смештај у Колективним центрима, као и % жена тражилаца азила. Није сасвим
јасно зашто је циљна вредност 50% за све године и како то одговара на реалну потребу, односно
колики је број жена и мушкараца међу циљаном популацијом. За следећу годину требало би
припремити и те податке како би могло боље да се разуме на који начин је ово допринело
унапређењу родне равноправности.

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Програм: 0201 - Развој науке и технологије
Програмска активност: 0009 - Академијске награде
Циљ 1: Унапређење научно-истраживачког рада кроз друштвена признања

Назив индикатора

1. Унапређење научноистраживачког рада кроз
друштвена признања
Извор верификације:
Годишњак Сану

Јединица
мере

Базна година

број
друштвено
признатих
(по полу)

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

150

137

Базна
вредност

Циљна
вредност у 2017.
год.

2013

Циљна
вредност у
2018 год.

150

Циљна вредност у
2019. год.

150

Програмска активност: 0010 - Подршка раду САНУ
Циљ 1: Развој, подстицај, оранизовање и унапређење рада САНУ
Назив индикатора

1. Број културних
манифестација, концерата
и изложби
Извор верификације:
Годишњак Сану
2. Број
организованих научних
скупова, предавања и
конференција
Извор верификације:
Годишњак Сану
Статус: формалан захтев
процеса за 2017. испуњен
Потенцијал на скали родне
равноправности
РО-родно осетљиво за први
циљ и родно неутрално за
други

Јединица
мере

Базна година

Циљна
вредност у
2018 год.

Циљна вредност у
2019. год.

број

2015

95

110

115

115

број

2015

200

220

220

220

У оквиру Програма Развој науке и технологије, САНУ је предложила увођење родне перспективе у две
ПА: 0009 - Академијске награде и 0010 - Подршка раду САНУ. Циљ Унапређење научно истраживачког
рада кроз друштвена признања мери истоветно артикулисан индикатор Унапређење научноистраживачког рада кроз друштвена признања, који је потребно преформулисати. Јединица мере је
број друштвено признатих, по полу. Циљана вредност је дата збирно, за мушкарце и жене што указује
на то да је вредност индикатора на нивоу накнадне евиденције, а не циљане интервенције. Циљ
Развој, подстицај, оранизовање и унапређење рада САНУ мере два индикатора: Број културних
манифестација, концерата и изложби и Број организованих научних скупова, предавања и
конференција. Док би први индикатор било једноставно пратити по полу излагача, није довољно јасна
веза другог индикатора са унапређењем родне равноправности

