
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, број 103/2015, 72/2019 и 149/2020), начелник Градске управе за 

буџет и локални економски развој, д о н о с и  

 

 

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ 

И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. 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 Града Сремска Митровица посвећена је 

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.   

 

  Имајући у виду да је у циклусу израде буџета за 2022. годину, родно одговорно 

буџетирање предвиђено: 

-у оквиру програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање код корисника Градска 

управа за урбанизам и просторно планирање и изградњу објеката  

- у оквиру програма 3 – Локални економски развој код корисника Градска управа за буџет и 

локални економски развој,  

-у оквиру програма 4 – Развој туризма код корисника Градска управа за културу и спорт,  

-у оквиру програма 5 – Пољопривреда и рурални развој код корисника Градска управа за 

пољопривреду, 

-у оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура код корисника 

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, 

-у оквиру програма 9 – Основно образовање код корисника Градска управа за образовање, 

-у оквиру програма 10 – Средње образовање код корисника Градска управа за образовање, 

-у оквиру програма 11 – Социјална и дечија заштита код корисника Градска управа за 

социјалну заштиту и заштиту животне средине 

-у оквиру програма 13 – Развој културе и информисања код корисника Градска управа за 

културу и спорт и 

-у оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине код корисника Градска управа за културу и 

спорт,  
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-у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе код корисника Градска управа за 

опште и заједничке послове и имовину, 

програмске информације (циљеви, индикатори са вредностима) које су садржале родну 

перспективу задржавају се и у циклусу израде буџета за 2023. годину. 

 

Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава 

Града Сремска Митровица за 2023. годину (у даљем тексту: План), уводи се родно одговорно 

буџетирање код корисника буџетских средстава Града Сремска Митровица и то: Градска 

управа за буџет и локални економски развој, Градска управа за образовање, Градска управа за 

урбанизам и просторно планирање и изградњу објеката, Градска управа за социјалну заштиту 

и заштиту животне средине, Градска управа за пољопривреду, Градска управа за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 

и Градска управа за културу и спорт, путем дефинисања родне компоненте, односно родних 

циљева и индикатора у оквиру 11 програма. 

 

1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 

2023. годину, утврђује се према Плану приказаном следећом табелом: 

 

 

Редни 

број 

НАЗИВ 

БУЏЕТСКОГ 

КОРИСНИКА 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

1. 

Градска 

управа за 

буџет и 

локални 

економски 

развој 

Програм 3 – Локални економски развој 

 

Програмска 

активност 

Циљ Индикатор 

ПА – 0003 Подршка 

економском развоју 

и промоцији 

предузетништва   

 

Успостављање 

механизама за 

финансијску подршку 

производним 

предузећима и  

предузетницима/ 

предузетницама 

који послују на 

територији 

града/општине за 

развој нових 

производа и 

проширење 

производње 

Број новозапослених 

радника/радница уз 

помоћ  

успостављеног 

механизма за обуку 

радне снаге за 

познатог 

послодавца и за 

специфичне  

производне 

процесе  

  број 

жена 

број 

мушкараца 
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2. 

 

Градска 

управа за 

образовање 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање 

 
Циљ Индикатор 

Потпуни обухват 

деце основним 

образовањем 

Обухват деце основним образовањем 

проценат девојчица 

које су укључене у 

систем основног 

образовања 

проценат дечака који 

су укључене у систем 

основног образовања 

 

Програм 10 – Средње образовање и васпитање 

 
Циљ Индикатор 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Стопа прекида средњег образовања 

проценат девојчица 

које су прекинуле 

средње образовање 

проценат дечака који 

су прекинуле средње 

образовање 
 

3. 

Градска 

управа за 

урбанизам и 

просторно 

планирање и 

изградњу 

објеката 

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 

 
Програмска 

активност 

Циљ Индикатор 

ПА 0002- 

Спровођење 

урбанистичких и 

просторних планова 

Просторни развој у 

складу са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 
 

4. 

Градска 

управа за 

социјалну 

заштиту и 

заштиту 

животне 

средине 

Програм 11 – Социјална и дечја заштита 

 
Циљ Индикатор 

Повећање доступности права и 

механизама социјалне заштите за 

жене у локалној заједници 

Број услуга намењених женама са 

искуством насиља у породици или у 

партнерском односу 

 

5. 

Градска 

управа за 

пољопривреду 

 

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 

 

Програмска активност Циљ Индикатор 

ПА 0002 - Мере подршке 

руралном развоју 

Унапређење 

руралног 

развоја 

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава који користе 

подстицаје из области 

управљања ризицима 

 Жене 

носиоци 

пољоприв. 

газдинства 

Мушкарци 

носиоци 

пољоприв. 

газдинства 
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6. 

Градска 

управа за 

саобраћај, 

комуналне и 

инспекцијске 

послове 

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

 

Програмска 

активност 

Циљ Индикатор 

ПА 0004 - Јавни 

градски и 

приградски превоз 

путника 

Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

јавног превоза 

 

Проценат покривености 

територије услугом јавног 

превоза (мерено кроз број 

насеља где постоји 

организован јавни превоз у 

односу на укупан број 

насеља) 

Приступачност јавног  

превоза особама са 

посебним потребама 
 

7. 

Градска 

управа за 

опште и 

заједничке 

послове и 

имовину 

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
 

Циљ Индикатор 

Утврђивање приоритета за 

успостављање родне 

равноправности на нивоу ЛС 

Израда родне анализе у оквирима 

надлежности града Сремска 

Митровица 
 

8. 

Градска 

управа за 

културу и 

спорт 

 

Програм 4 – Развој туризма 
 

Пројекат Циљ Индикатор 

Гастро-вински 

фестивал 

Унапређење 

туристичке 

понуде Града 

Број учесника/излагача 

Број жена Број 

мушкараца 

 

Програм 13 – Развој културе и информисања 
 

Програмска 

активност 

Циљ Индикатор 

ПА 0002 - Јачање 

културне продукције 

и уметничког 

стваралаштва 

Унапређење 

разноврсности  

културне понуде   

Број програма или 

пројеката који доприносе 

родној равноправности 

финансираних из буџета 

града од укупног броја 

подржаних програма 

 

Програм 14 – Развој спорта и омладине 
 

Програмска 

активност 

Циљ Индикатор 

ПА 0005 - Спровођење 

омладинске политике 

Подршка активном 

укључивању младих 

у различите 

друштвене 

активности 

Број младих корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике 

  Број 

жена 

Број 

мушкараца 
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