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Основу текста књиге представља одбрањен мастер рад Ми-

лице Тодоровић на мастер академским студијама политикологије 

– Студијама рода на Факултету политичких наука, Универзитета 

у Београду у јуну 2010. године. Рад је одбрањен пред Комисијом у 

саставу: проф. др Татјана Ђурић Кузмановић (чланица), проф. др 

Драгана Поповић (чланица) и проф. др Даша Духачек (менторка).

Захваљујем проф. др Татјани Ђурић Кузмановић, која ми је 

несебично пружала подршку и помоћ током израде мастер рада 

на тему „Значај родне опредељености програма буџета у Србији“. 

Поступно ме је уводила у контекст увођења аспекта родне рав-

ноправности у процес утврђивања буџета и прецизно је усме-

равала моја истраживања у тој области. Својом отвореношћу за 

сарадњу исказала је недвосмислену спремност да пренесе своја 

знања и искуства.

Захваљујем проф. др Даши Духачек на изузетно добро конци-

пираном програму студија и предавањима чији су садржаји дали 

изванредну основу и потпору, а уједно и сазнања о стратешком 

значају и потреби за усавршавањима у области рода и политике. 

Посебну захвалност изражавам директорки Завода за рав-

ноправност полова, Диани Миловић, која концизно сагледава 

родну перспективу у свим сегментима друштвеног и јавног дело-

вања. Тако публиковањем радова не само истраживачица већ и 

актерки које су свој ангажман посветиле примени конкретних и 

практичних знања – даје могућност широј јавности да их упозна 

и примени њихова искуства.

Такође се захваљујем на времену које су посветиле читању 

мастер рада и писању рецензија проф. др Татјани Ђурић Кузмано-

вић, проф. др Маријани Пајванчић и др Слободанки Марков. 

Свом супругу Дарку, синовима Урошу и Милану, посвећујем 

овај тренутак радости: били су и остали подршка у мојим на-

стојањима да ангажовањем допринесем бољем положају жена у 

свом родном Панчеву.
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ПРЕДГОВОР

Често нам се дешава да смо склони критизерству без конкретних 

сопствених знања или својих доприноса теми критике. У овом слу-

чају, међутим, бићу критичарка сопствене идеје, што је оправдано 

с обзиром на знања и искуство које поседујем; бићу критизерка 

садашњег тренутка с обзиром на то да ангажовано и конкретно 

радим у овом тренутку, али ћу и овога пута бити и предлагачица 

конкретних решења.

Док сам припремала мастер рад, идеја којом сам се руково-

дила била је да сачиним један користан и разумљив документ за 

све нас у локалним срединама, да нам буде на дохвату руке да га 

заједно читамо, сазнајемо нешто ново и да се мењамо. Тада је, ду-

боко сам веровала, то имало великог смисла. Наиме, идеја о род-

ном буџетирању је била нова, о њој се говорило у уским круговима 

жена које су се бавиле темом родних политика схватајући да недос-

татак финансијских средстава успорава свеобухватне друштвене 

промене и развитак заједнице. У том контексту је имало смисла 

развијати сопствени, локални модел увођења родног буџета као 

темељне идеје. На том становишту остајем и надаље.

Како сам већ и навела у самом мастер раду, у време када сам 

га писала није било довољно литературе, било је мало или, боље 

рећи, нимало развијених модела у земљи или окружењу који могу 

одсликавати наше потребе и дати нам конретна решења. Стога 

сам се определила за давање општег осврта на целокупну слику, 

вођена скромним подацима, појединачним иницијативама и на-

стојањима да родно буџетирање заузме своје место и постане ста-

тусно питање како за доносиоце и малобројне доноситељке одлука 

тако и за утемељиваче промена.

Сада, с ове временске дистанце, тврдим да сам била на до-

бром путу током развијања идеје и одређивања индикатора за 

процесе ородњавања локалних политика.

9
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Томе у прилог говоре процеси који су следили. Утемељивале 

су их, као и увек до сада, женске организације цивилног друштва, 

експерткиње, малобројне политичарке а затим и органи власти. 

Вишегодишњи едукативни, истраживачки, подстицајни и про-

мотивни програми и кампање постигли су циљ те је родни буџет 

данас реалност. Извршене су суштинске промене унутар законо-

давног оквира које ће омогућити увођење родног буџета на свим 

нивоима власти и за све кориснике и кориснице средстава. 

Допринос сваке од нас појединачно је велик, што нас чини 

задовољним. Много разговора, дебата, писања, заговарања про-

мена и нових идеја резултирало је доношењем законских решења 

и прецизирањем обавезе буџетских корисника да промишљају 

буџет тако да буде равномерно распоређен и у складу с конкрет-

ним потребама жена и мушкараца.

Сматрам, међутим, да отпор и даље постоји и да је у великој 

мери присутан у локалним самоуправама. Основни разлог за то 

јесте неразумевање и неприхватање промена, што доводи до од-

ступања у примени постојећих закона. То све може да додатно ре-

мети развој друштва и успори напредак у равноправном положаја 

жена, на штету целокупне заједнице и сваког од нас појединачно.

Ипак, и поред свега тога, сматрам да се достигнуте вредно-

сти више не могу анулирати те да је неуништив корак којим иде-

мо даље у правцу достизања пуне равноправности измеђужена и 

мушкараца. Остављам стога хроничарима да утврде чињенице, а 

савременицима да надаље утемељују будућност.
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ЗНАЧАЈ РОДНЕ ОПРЕДЕЉЕНОСТИ ПРОГРАМА 

БУЏЕТА У СРБИЈИ

САЖЕТАК

Када сам током 2009. и 2010. године припремала мастер рад под 

насловом „Значај родне опредељености програма буџета у Србији“, 

још увек није било довољно публикација, текстова, истраживања, 

родних анализа, надасве уџбеника нити друге стручне литературе 

која би нас, жене у локалним срединама, подучила, објаснила нам 

на једноставнији начин шта је то родна равноправност, где смо и 

ми појединачно у целом том процесу, односно од каквог значаја у 

свему овоме може да буде наша улога. Била нам је потребна помоћ 

да бисмо процесе разумеле па тек онда покушале и да их уводимо. 

Идеја којом сам се тада руководила приликом писања рада била је 

да сачиним један користан и разумљив документ за нас у локалним 

срединама, да нам буде на дохвату руке, да га заједно читамо, учимо 

из њега и да се мењамо.

Сматрала сам тада, а при том ставу и остала, да је важно из-

градити капацитете унутар саме локалне самоуправе који би били 

оспособљени да раде, планирају, прате и извештавају о процесима 

тзв. gender mainstreaming-a, односно о увођењу родних политика у 

јавне политике, као и о извршењу плана буџета с аспекта оствари-

вања права на једнаке могућности.

И даље сматрам да је очигледно да не постоји општи 

друштвени консензус о посебној угрожености жена, јер да га има, 

буџети би били засновани на стратешком планирању и макроа-

нализама. Изазов је за носиоце власти било ког нивоа да укљу-

че родне стратегије и родне анализе у своје активности јер ће се 

помоћу њих формирати јасна слика стања друштва управо кроз 

статус жена, мушкараца, девојака и младића. Ове анализе указа-

ле би и на конкретне и специфичне потребе крајњих корисника/

ца буџета према полу. Без утврђивања потреба грађана/ки као и 

њихових специфичних захтева, те анализе и пројектног приступа 
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за њихово решавање, може се десити да родно осетљиво буџети-

рање остане само у оквирима декларативних постулата. Не смеју 

се пренебрећи неке од чињеница које указују на значај имплемен-

тације стратегије родног буџетирања, али и чињеница да се анали-

зом буџета у који је имплементирана родна равноправност указује 

на то колико је важно овај проблем задржати у фокусу.

Циљ овог рада стога јесте да се спознају, разумеју и импле-

ментирају различите обавезе Републике Србије према домаћим и 

међународним нормативно-правним стандардима за равноправ-

ност полова, с посебним нагласком на увођење принципа равноп-

равности полова у процес планирања, извршења и контроле јав-

них буџета; да се прикаже усаглашеност и постигнут ниво родне 

равноправности у односу на националне и међународне стандар-

де; да се уочи одговорност и испуњеност међународних обавеза 

од стране Владе у имплементацији родне равноправности; да се 

препознају институционални механизми Владе Републике Србије 

као и којим се мерама доприноси остваривању људских права; 

преношење информације о спровођењу нових различитих поли-

тика, у које се убраја пре свега родно осетљива политика; иден-

тификовање субјеката, носилаца јавних функција или запослених 

лица у јавним управама који ће позитивно утицати на реформе 

јавних буџета у постизању равноправности полова.

При изради овог рада коришћена је метода студије случаја, 

метода упоређивања и метода студије документа.

Дакле, буџет је политика. Родна равноправност мора да 

постане суштински део политика. Како се једним делом остварује 

кроз стратегију родног буџетирања, она јесте изазов у смислу да се 

направи веза имеђу циљева политике, приоритета за интервенцију 

и процеса расподеле средстава. Као главна препрека која угрожава 

процес родног буџетирања евидентирано је помањкање политич-

ке воље. Одлука о висини алоцираних средстава чин је политичке 

воље, као, уосталом, што је то и избор и именовање лица која ће 

учествовати у дефинисању опсега остваривања политике родне 

равноправности.
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САЖЕТАК

Кроз поглавља у раду повезала сам чињенице којима бих 

указала на који начин неравноправност жена производи њихово 

сиромаштво, а штети економском развоју и њих самих и друштва 

у целини. Ослањала сам се на релевантна, али тада још увек мало-

бројна социолошка истраживања спроведена у нашој земљи као и 

на искуства других земаља у транзицији.

Из примера који се наводе у трећем поглављу произилази 

закључак да родно сензибилисана економска политика треба да 

омогући равноправан приступ економским ресурсима и једна-

ке могућности њиховог коришћења. Оваквом политиком укљу-

чивања жена у процес развоја постићи ће се позитивни ефекти 

на развој укупног друштва, а све заједно ће у крајњој инстанци 

довести до смањења незапослености као и до повећања учешћа 

жена у економији и предузетништву. Преко родно сензитивног 

буџета, који треба да чини део те исте економске политике, пос-

пешиће се и укључивање жена из руралних средина у све области 

живота и рада. 

У петом поглављу предлажем своје решење које може на де-

лотворан начин да спроводи родне политике у јединицама локал-

них самоуправа. За то је потребно персонално одредити стручно 

лице, одговорно и овлашћено за руковођење људским ресурсима, 

које ће се бавити овим питањима. Дакако, потребно је обезбедити 

за те намене и финансијска средства. Намера ми је била да акцен-

тујем локалне средине, јер управо у њима видим могућности за 

разрешења, те да подстакнем локалне доносиоце одлука да заузму 

проактиван став у овим процесима. 

У осмом поглављу, поред примера добре праксе из појединих 

земаља (Норвешка, Француска, Аустрија, Белгија, Шведска, Не-

мачка, Швајцарска, Ирска и Турска), наводим пример Града Пан-

чева као учесника у пројекту „Ка политици родног буџетирања 

у АП Војводини“, који је спроводио Покрајински секретаријат за 

привреду, запошљавање и равноправност полова. Овај пројекат 

ме је додатно утврдио у мишљењу да је за спровођење родних по-

литика неопходно стратешко планирање људских ресурса у овом 

сегменту.
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Уродњавање политика у том периоду у Србији се углавном 

базирало на спорадичним покушајима и донетим одлукама, стра-

тегијама и плановима декларативног карактера. То су махом биле 

мање акције које су покренули појединци/ке, иницијативе НВО, 

или су у питању били стратешки планови одређених академских 

институција. Иницијативе су у великој мери покретали међуна-

родни експерти и представници међународних институција. Одр-

жавали су састанке с представницима/цама институција система, 

организовали дебате, округле столове, конференције, не би ли 

укључили и упознали ширу јавност с овом темом. Поред тога, ор-

ганизовали су семинаре и дистрибуирали публикације, промома-

теријале, ближе упознавали јавност с друштвеним значајем ове об-

ласти. Када је родно буџетирања као стратегија представљала део 

ородњавања политика у Србији, сама Влада није узимала учешће 

у смислу доношења одлука о обавезности примене принципа род-

ног буџетирања, односно увођењу родних буџета. Влада и државне 

институције биле су фокусиране на друга питања препозната као 

приоритетна за грађане/ке Србије. И на локалном нивоу ситуација 

је била слична, односно није јасно исказана воља и намера локал-

них влада за ове процесе. Разлози за то налазили су се пре свега 

у недостатку сензибилисаности у јавним институцијама на свим 

нивоима и у недостатку капацитета механизама за равноправност 

полова. 

Већина пројеката и иницијатива тада је била покренута у 

Војводини, где је исказана политичка воља и намера институција 

да учествују у креирању и спровођењу родних политика. 

После свега изнетог у раду остало је да лебди питање како 

све то остварити. Као један од могућих изазова јавља се и потен-

цијални одговор на постављено питање. 

На основу увида у све оно што је до тада урађено у оквирима 

равноправности полова, у свом раду сам дала одређене препоруке 

којима се могу успоставити предуслови како би се одржао конти-

нуитет у подршци и координацији увођења gender mainsteraming-а 

на општинском или градском нивоу.



THE SIGNIFICANCE OF GENDER- SENSITIVE 

BUDGETING OF SERBIA

SUMMARY

When I was composing my master thesis “The Significance of gen-

der-sensitive budgeting of Serbia” in 2009 and 2010, there were still 

not enough publications, texts, research, gender analyses, let alone 

textbooks or any other similar literature that would explain and teach 

us, women in local communities, what gender equity is, what our posi-

tion, too, is in the whole process, and how significant role in all of that 

we could have. We needed help to understand these processes so we 

could, only then, try to introduce them. My idea was, as I was writing 

the thesis, to compose a useful and intelligible document for all of us in 

local communities, which will be at our fingertips, so together we can 

read it, learn and change ourselves.

I was of the same opinion I am today, that it is important to build 

capacities within the very local governments,which would be enabled 

to work, plan and report on Gender mainstreaming processes, i.e. in-

troduce gender policies into public policies along with budget execu-

tion in terms of exercising equal opportunity rights.

I still believe it is quite apparent that there is no common social 

consensus on specifi c women’s vulnerability, because if there were one, 

budgets would be based on strategic planning and microanalyses. It is 

a challenge for authorities at any level to include gender strategies and 

analyses, as they would give a clear picture of the true state society is in, 

precisely through the status of women, men, and young people. Th ese 

anayses would point to the concrete and specifi c needs of budget’s 

end-users genderwise. Without determining citizens’ needs and their 

specifi c requirements, together with the analyses and project approach 

to meeting them, gender-sensitive budgeting can remain only within 

the scope of declarative postulates. Some of the facts pointing to the 

signifi cance of gender budgeting strategies are not to be neglected, and 

the analysis of the budget with implemented gender equity would fur-

ther emphasize how important it is to keep this issue under focus.
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Th e objective of this thesis is to acknowledge, understand and 

implement Serbia’s obligations to domestic and international legisla-

tive-normative standards regarding gender equity with special empha-

sis on introducing gender equity principles to the planning, execution 

and control of public budgets; to show compliance and achieved level 

of gender equity with reference to national and international stand-

ards; to mark the Government’s responsibility and eligibility to meet 

international requirements regarding the implementation of gender 

equity; to recognize institutional mechanisms of the Government of 

the Republic of Serbia and their measures that contribute to exercis-

ing human rights; disseminating information about the implementa-

tion of the new policies, especially gender sensitive policy; identifying 

subjects, public offi  ceholders or public authority employees, who will 

positively infl uence the reform of public budgets aiming at achieving 

gender equity.

In creating this thesis, case study method, comparative method 

and document analysis method were used.

So, budget is policy. Gender equity must become inherent part of 

policies. As it is achieved through gender budgeting strategy, it poses 

a challenge in terms of connecting diff erent policy objectives, priori-

ty intervention and funds distribution processes. Th e lack of political 

will is seen as the main obstacle that jeopardises the process of gender 

budgeting. Decision-making on the amount of allocated funds is an act 

of political will, as well as electing and appointing those who will take 

part in defi ning the scope of achievements in the gender equity policy.

In the chapters to follow I linked the facts in order to point out 

how inequity of women causes their poverty, harming not just them, 

but also economic development and society in general. I relied on rel-

evant, but , at the time, still very scarce social research carried out in 

our country and experiences of the transition economies.

Based on the examples listed in the chapter three, it is concluded 

that gender-sensitised economic policy should enable equal approach 

to economic resources and equal opportunities for their use. Th e pol-

icy of including women in the development process willhave positive 
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eff ects on the development of the whole society and it will, in the long 

run, lead to reduction of unemployment and increased participation of 

women in the economy and enterpreneurship. Gender sensitive budg-

eting, which should be part of that very economic policy, will empower 

engaging women coming from rural communities into all areas of life 

and work.

In chapter fi ve, I propose my solution that can eff ectively im-

plement gender policies within local government units. Th is requires 

personal appointment of a professional, who would be responsible and 

authorised to manage human resources and deal with these issues. 

Surely, it is also necessary to provide fi nancial means for the above 

mentioned purposes. My intention was to put emphasis on local com-

munities, where I believe solutions are feasible, and also encourage lo-

cal policymakers to take a proactive stand in these processes.

In chapter eight, besides listing examples of good practice from 

several countries (Norway, France, Austria, Belgium, Sweden, Federal 

Republic of Germany, Switzerland, Ireland and also Turkey), I provide 

the example of the City of Pancevo as a participant in the project “To-

wards gender budgeting policy in the AP Vojvodina” carried out by the 

Provincial Secretariat for Economy, Employment and Gender Equality. 

Th is project confi rmed my belief that implementing gender policies 

require strategic planning of human resources within this segment.

Gender mainstreaming at that time in Serbia was mainly based 

on sporadic attempts and rather declarative decisions, strategies and 

plans. Th ese were mostly minor actions carried out by individuals, NGO 

initiatives, or strategic plans by certain academic institutions. Th ese 

initiatives were, to a large extent, launched by international experts 

and representatives of international institutions. Th ey held meetings 

with representatives of the government institutions, organised debates, 

round tables, conferences, in order to involve and introduce the wider 

public with this topic. Th ey also organized seminars, distributed pub-

lications, promotional materials, and informed the public more closely 

about social signifi cance of this matter. When gender budgeting as a 

strategy was part of gender mainstreaming in Serbia, the Government 

itself did not participate in making decisions about thenecessity of the 



implementation of the principles of gender budgeting i.e. introduction 

of gender budgets. Th e Government and its institutions were focused 

on other issues deemed as priorities for the citizensof Serbia. Th e sit-

uation was similar at the local level where there was also no will nor 

intention of the local governments for these processes. Th e reasons for 

this lay primarily in the lack of sensibility within public institutions at 

all levels and the defi cit incapacities of the gender equity mechanisms.

Most of the projects and initiatives back then were launched in 

Vojvodina, which expressed political will and intention to participate 

in creating and implementing gender policies.

After all mentioned in this thesis, the question of realization still 

lingers on. A potential answer to that question is one of the possible 

challenges.

Based on the insight into everything that had been done regard-

ing gender equity, I provided some proposals that can establish prereq-

uisites to keep continuity in support and coordination of introducing 

gender mainstreaming at municipal or city level.
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Споразум о стабилизацији и придруживању Србије потписан 2008. 

године састоји из две етапе: етапе придруживања и етапе присту-

пања Европској унији. Етапе су подељене у неколико фаза, где је 

прелазак из једне у другу могућ једино испуњавањем постављених 

критеријума, односно услова. Да би Србија могла да приступи Ев-

ропској унији, потребно је да испуни одређене услове. Ти услови 

пре свега односе се на постојање стабилних државних институција 

које осигуравају поштовање европских вредности: демократије, 

поштовања људских права и тржишне економије. Поред тога, не-

опходно је да су државне институције у могућности да осигурају 

демократију, владавину права и поштовање људских и мањин-

ских права. Србија као потенцијална држава чланица мора да буде 

способна да преузме обавезе које ће настати њеним чланством у 

Европској унији, али и да буде способна да спроводи политичке, 

економске и монетарне циљеве Уније. Овај критеријум практично 

значи усвајање и примену прописа Европске уније, односно пошто-

вање такозваних тековина Европске уније (acquis communautaire). 

Споразумом о стабилизацији и придруживању Србије одређене су 

приоритетне области које ће се у Републици Србији усклађивати 

са законодавством Европске уније. Разлог за то је чињеница да на 

нивоу Европске уније нису све области одлучивања у истој мери 

усклађене. Приоритетне области за које је потребно усклађивање 

законодавства јесу: стандардизација, систем јавних набавки, метро-

логија, овлашћивање и оцена усклађености с техничким прописима, 

заштита конкуренције и државна помоћ, заштита интелектуалне 

својине, заштита права потрошача, рачуноводствени систем, фи-

нансијске услуге, саобраћај, здравље и безбедност на раду, заштита 

података и једнаке могућности.

Србија је у обавези да прихвати услове и спроведе обавезе 

које се тичу усвајања и примене прописа Европске уније. Они се 

у великом делу односе на усвајање закона који ће, у складу с ев-
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ропским законима, регулисати одређене приоритетне области. У 

оквиру Европске уније 2000. године усвојена је Повеља о људским 

правима, која обавезује све чланице ЕУ на поштовање људских 

права и принципа који су заједнички свим чланицама ЕУ. Ова 

права загарантована су Конвенцијом о заштити људских права и 

слобода (Рим, 4. новембар 1950. година). Европска комисија, као 

главни предлагач правних аката европске заједнице и највиша из-

вршна институција, дефинисала је да се у оквиру ЕУ начело рав-

ноправности полова уведе у сва подручја и активности политике 

(gender mainstreaming).

Дакле, gender mainstreaming, тј. интегрисање родног аспекта 

у јавну политику, јесте стратегија за постизање равноправности 

полова. „Међутим, интегрисање родног аспекта није „додавање 

женске компоненте“ па чак ни „компоненте родне равноправ-

ности“ постојећим активностима. Оно обухвата много више од 

повећања учешћа жена у процесима одлучивања. Уграђивање род-

ног аспекта у политику поставља родну равноправност у центар 

доношења одлука, увршћује га у средњорочне планове, у програме 

буџета, и у институционалне структуре. Оно обухвата уграђивање 

перцепција, искуства, знања и интереса, како жена тако и мушка-

раца у процесу уобличавања политика, планирања и одлучивања. 

Родни аспекат може указати на потребу промене циљева, страте-

гија и акција како би се обезбедило да и жене и мушкарци могу 

утицати, учествовати и имати користи од процеса развоја“ (Док-

мановић, 2002: 5).

Како концепт женских људских права још није ушао у правно 

обавезујућа документа, од великог је значаја да се у његовој промо-

цији снажно користе међународни уговори и напредна политич-

ка и морална опредељења, те пракса развијених земаља, које и од 

других држава стриктно захтевају слично понашање.

Директор БеЦЕИ-а и доцент на Факултету политичких на-

ука, др Јован Теокаревић, у тексту за месечник Европски форум 

„Жене у Србији: Европске перспективе“ (2006) истиче да се „ко-

ристи од приступања Европској унији огледају, између осталог, и 

у томе што се постојећа решења из законски добро уређених зе-
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маља (рецимо, у вези с положајем жена) могу проверити, преузети 

и прилагодити сопственим потребама. Усвајање законске регула-

тиве и у овим областима довешће до побољшања правног, економ-

ског и политичког положаја жена. Србија је, осим тога, последња 

држава у региону која ће ускоро усвојити Закон о равноправности 

полова.1 Побољшање положаја жена утицаће на развој друштва, 

јер без поштовања људских права нема истинске демократије, а 

самим тим ни просперитета друштвене заједнице. Чланство у Ев-

ропској унији би бар на три начина могло да поправи садашњи 

незавидни положај жена у Србији:

• Прво, новим законима и институцијама – по угледу на 

ЕУ – вишеструко би се обезбедила равноправност жена. 

Унија, наравно, није „обећана земља“ ни у једном смислу, 

па ни у савршености законских решења у овој области. 

Стандарди Уније ипак и у овом су случају на вишем нивоу 

него они код нас или у суседним земљама, а превазила-

жење стандарда у националним правним системима се 

подстиче, а не кажњава у току законске хармонизације. 

• Друго, судови и државна управа би морали да раде боље 

и ефикасније. Они су осетљивим и угроженим друштве-

ним групама као што су жене посебно важни, јер би једни 

требало да исправљају свакодневне неправде, а други да 

у пракси, кроз конкретне акције с очекиваним резулта-

тима, спроводе одлуке представничких органа. Додатна 

корист од чланства у Европској унији, у овом случају, јесте 

и инсистирање на контроли извршне власти и „добром 

управљању“, као делу политичких и правних критеријума 

за чланство у ЕУ. 

• Треће, против економског дела неравноправности жена 

могло би да се бори не само изградњом бољег економског 

система већ и уз помоћ програма и фондова Европске 

уније који би нам били стављени на располагање у много 

издашнијем виду него данас, док смо још у категорији по-

1 Закон о равноправности полова којим се уређује стварање једнаких могућности без 
обзира на пол и поступак правне заштите, Скупштина Србије је усвојила у децембру 
2009.
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тенцијалних кандидата за чланство у Унији“ (Теокаревић, 

2006). 

Србија је потписница међународних докумената у којима је 

родна равноправност један од фундаменталних принципа (Кон-

венција о елиминацији свих облика дискриминације над женама, 

Пекиншка платформа за акцију). Све државе потписнице дужне 

су да испуне оно на шта су се обавезале. Да је Србија спремна на 

то, говори и чињеница да су исти демократски принципи посту-

лати њеног устава. Уз обавезу развијања институционалних ме-

ханизама родне равноправности, државе потписнице обавезале 

су се да ће средствима из буџета помагати акције за побољшање 

положаја жена и афирмацију њихових права. Дакле, поред многих 

ратификованих докумената, Србију обавезују и донети закони о 

равноправности полова. Ситуација у којој као општи модел живо-

та и рада и даље доминира постојање неравноправности полова – 

упућује на неопходност увођења принципа родне равноправности 

у све сфере јавног и друштвеног живота. И на крају, достизање ев-

ропских стандарда је оно чему Србија тежи. Домаће законодавство 

у Уставу Републике Србије, у Уставној повељи Државне заједнице 

Србије и Црне Горе, у Повељи о људским и мањинским правима, 

у Закону о локалним изборима, Закону о избору народних посла-

ника, Закону о локалној самоуправи, Кривичном и Породичном 

законику, у одлукама о избору посланика у скупштине, у Одлуци 

о оснивању завода за равноправност полова и другим законским 

и подзаконским актима – даје правну основу подршци увођења 

родно сензибилисане јавне политике.

Родна равноправност и учешће жена у јавном животу мера 

су демократизације сваког друштва, његовог развоја и стабил-

ности, а у Србији и неизоставни услов за укључивање у европске 

интеграције. Приступање Србије ЕУ представља приоритетни и 

стратешки циљ. Да би се овај циљ постигао, потребно је актив-

но укључивање и ангажовање свих актера друштвене заједнице. 

То подразумева државну управу, локалну самоуправу, удружења 

грађана – цивилни сектор, као и сваког грађанина/ку појединач-

но. Органи локалне самоуправе јесу значајни учесници целог овог 
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процеса, нарочито у функцији унапређења равноправности поло-

ва. Разлог за то јесте чињеница да одлуке које се доносе на овом 

нивоу власти најнепосредније утичу на животе људи. Локалне са-

моуправе усвајају документа, развојне планове, стратегије и друге 

одлуке, планирају мере и активности које ће се непосредно спро-

водити у корист чланова локалне заједнице.

Савремене међународне регулативе људских слобода и пра-

ва зачете су 1945. године усвајањем Повеље Уједињених нација, 

која за један од својих глобалних циљева – како стоји у њеном 

првом члану – проглашава и дефинише неопходну сарадњу међу 

државама ради решавања „међународних проблема економске, со-

цијалне, културне или хуманитарне природе, и унапређивања и 

подстицања поштовања права човека и основних слобода за све, 

без обзира на расу, пол, језик или веру“ (http://www.dadalos.org/

uno_bih/un-charta.htm). Повеља је усвојена на завршетку Конфе-

ренције у Сан Франциску (САД), 26. јуна 1945. године и предста-

вља акт којим се утврђују циљеви, задаци и начела УН. У доку-

менту се не говори о људским правима појединачно и категорија-

ма лица на која се може односити. Оваква права садржана су у 

општијим формулацијама, тако да се у одредбама појединих чла-

нова може наћи основа за постојање заштите сваке групе лица као 

и јасна порука да дискриминације не сме бити. Повеља за своје 

циљеве поставља очување мира, унапређење права човека, еко-

номски и социјални напредак. Све земље чланице Уједињених 

нација Повељом су обавезане на појединачне и заједничке акције 

ради стварања услова стабилности и благостања неопходних за 

мирољубиве и пријатељске односе између народа, заснованих на 

поштовању начела равноправности и самоопредељења. Људска 

права, Општом повељом о људским правима, добила су полови-

ном прошлог века интернационални карактер, који је потврђен 

усвајањем Универзалне (опште) декларације о људским правима. 

Генерална скупштина Уједињених нација, 10. децембра 1948. го-

дине, усвојила је Универзалну декларацију о људским правима, 

која утврђује и проглашава цео корпус најважнијих грађанских, 

политичких, економских, социјалних и културних слобода и пра-

ва. Овај дан у свету се обележава као Светски дан људских права. 
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Декларација представља први документ који се посебно бави људ-

ским правима и где је дефинисан садржај људских права и слобода 

за све људе на свету без дискриминације. Садржи основни попис 

права сваког човека без обзира на расу, боју, кожу, пол, језик, веру, 

политичко или друго уверење, национално или социјално поре-

кло, власништво, рођење или неки други статус. У преамбули Де-

кларације налази се одредница да је један од темељних циљева УН 

враћање „вере у темељна људска права, достојанство и вредност 

особе, те једнака права мушкараца и жена“. Тиме је постизање јед-

накости жена и мушкараца постало уговорна обавеза свих земаља 

чланица Уједињених нација. За овај успех заслужна је Елеонора 

Рузвелт, која је председавала одбором за састављање Деклара-

ције о људским правима. Државе чланице УН биле су у обавези 

да достављају периодичне извештаје о стању људских права. Ти 

извештаји дали су јасну слику да су жене посебно дискриминиса-

не у остваривању људских права. Да би се утицало на побољшање 

њиховог положаја и да би оне биле у могућности да остваре своја 

права, Уједињене нације су на својој скупштини 1967. године доне-

ле Декларацију о уклањању дискриминације жена. Њоме су на де-

кларативној основи дефинисане међународне норме које ће осигу-

рати једнака права жена и мушкараца. Конвенција о укидању свих 

облика дискриминације жена (The Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) често се оп-

исује као међународна повеља о правима жена. Резолуцијом Гене-

ралне скупштине Уједињених нација 34/180 од 18. децембра 1979, 

одобрена је и предложена за потпис, ратификацију и приступање, а 

на снагу је ступила 3. септембра 1981. Састоји се од преамбуле и 30 

чланова, дефинише дискриминацију жена и програм националне 

акције за укидање дискриминације жена. Прихватањем Конвен-

ције државе се обавезују на предузимање низа мера против свих 

облика дискриминације жена. Овај акт владама широм света дао 

је могућност стварања родно освешћене националне политике. 

Националне владе по први пут биле су у могућности да дефинишу 

грађанска, политичка, социјална и културна права жена.

У свим овим процесима стварања норми учествовао је ве-

лик број жена из разних земаља света. Ипак, глобално деловање 
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жена не своди се једино на женска права и питања. Оне заједнич-

ки делују на процесе демилитаризације и разоружања, покретањa 

процеса описмењавања и основног образовања, учествују у покре-

тима за очување одрживе животне средине. Управо холистички 

приступ процеса које воде и у којима учествују даје женама мо-

гућност глобалног деловања, које је видљиво и у заједничком ис-

тупању на међународним скуповима. Овај принцип заједништва 

показао је сву своју делотворност у лобирању за људска права на 

Светској конференцији о људским правима, која је одржана у Бечу 

1993, када су учеснице приказале скоро милион прикупљених 

потписа којима се од УН тражи да се женска права признају као 

људска, у чему су и успеле.

Важно је споменути још један документ – Пекиншку декла-

рацију из 1995. године. Она је усвојена на Четвртој светској кон-

ференцији о женама и њоме се дефинише 12 најзначајних под-

ручја у којима треба да буду спроведене националне политике за 

успостављање равноправности полова. Реч је о политикама које 

се односе на: сиромаштво, образовање, здравље, насиље, оружане 

сукобе, одлучивање, власништво, институционалне механизме, 

женска људска права, медије, животну средину и девојчице.

Циљ овог рада је, стога, да се спознају, разумеју и имплемен-

тирају обавезе Србије према домаћим и међународним норматив-

но-правним стандардима за равноправност полова с посебним 

нагласком на увођење принципа равноправности полова у процес 

планирања, извршења и контроле јавних буџета; да прикаже уса-

глашеност и постигнут ниво родне равноправности, у односу на 

националне и међународне стандарде; да уочи одговорност влада у 

имплементацији родне равноправности у складу с Конвенцијом о 

елиминацији свих видова дискриминације против жена (CEDAW) 

и УН – Светске конференције о женама; уочавање у којој су мери 

испуњене међународне обавезе прихваћене од стране Владе; пре-

познавање институционалних механизама Владе Републике Ср-

бије као и којим мерама доприносе у остваривању људских права; 

преношење информације о спровођењу нових различитих поли-

тика, у које се убраја пре свега родно осетљива политика; иден-
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тификовање субјеката, носилаца јавних функција или запослених 

лица у јавним управама који ће позитивно утицати на реформе 

јавних буџета у постизању равноправности полова.

При изради овог рада коришћена је метода студије случаја, 

метода упоређивања и метода студије документа.



2.

•

УЗАЈАМНИ ОДНОС 

НЕРАВНОПРАВНОСТИ, 

СИРОМАШТВА, ЕКОНОМСКОГ 

И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

•
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2. УЗАЈАМНИ ОДНОС НЕРАВНОПРАВНОСТИ, СИРОМАШТВА, ЕКОНОМСКОГ И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

Бројна социолошка истраживања доказују да жене и сиромашни 

чине већину светске популације. Развој једне средине неостварљив 

је уколико се не сагледају искуства и перспектива ових популација. 

Њихова искуства и перспективе морају бити главни извор тран-

сформације начина под којим подразумевамо развој. Интегрисање 

родног аспекта у јавну политику јесте стратегија одговора на са-

дашњу глобалну кризу развоја (Докмановић, 2002: 71).

Ретко се сагледава, такорећи и једва препознаје, чињеница да 

неравноправност полова негативно делује на целокупни друштве-

ни живот, те да, поред тога, и намеће трошкове целокупном 

друштву. Она друштва која не спроводе gender mainstreaming и не 

препознају другачије потребе жена, остварују нижу друштвену до-

бит, мањи обим производње, мањи развој људских способности, 

нижи степен квалитета живота, не само жена већ сваког поједин-

ца у друштву. Наиме, услед обесправљеног положаја и осирома-

шивања жена, које чине више од 52% становништва на планети, 

доводи се у питање и положај и егзистенција оних који непосред-

но зависе од тих истих жена: пре свега њихове деце и њихових 

старих или изнемоглих чланова породица о којима оне брину. Да 

би се изашло из тог зачараног круга који не води ка просперитету 

ни њих понаособ, а ни саме заједнице, преко је потребно оства-

рити једнакост између мушкараца и жена. То подразумева укљу-

чивање жена у све друштвене процесе и једнаку партиципацију 

различитих облика: од правовременог информисања, консулто-

вања, учествовања у доношењу и спровођењу одлука, а самим тим 

и преузимања одговорности за исте.

Искуства земаља у транзицији показују да се током проце-

са транзиције повећава број сиромашних, које превасходно чине 

жене. Велик број људи остаје без посла, а тиме и без егзистенције. 

У публикацији „Жене и мушкарци у Војводини“, коју је издао По-

крајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност 

полова (Нови Сад, 2009), сакупљени су подаци о положају жена 

и мушкараца у различитим областима друштвеног живота у АП 

Војводини. Они указују на то да се жене налазе у неравноправном 
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положају у односу на мушкарце: дуже чекају на посао; а и када су 

запослене, то су у великом броју случајева слабије плаћени посло-

ви у односу на мушкарце с истим степеном образовања; осим тога, 

теже се укључују на тржиште рада губитком статуса запосленог 

лица. Много је мањи број жена предузетница или регистрованих 

пољопривредних газдинстава чији су власници жене. Истражи-

вања Националне службе за запошљавање показују да је женска 

популација више погођена и отпуштањем. Месечни статистички 

билтен Националне службе за запошљавање за децембар 2009. 

године документује податке о броју незапослених лица у Србији. 

Ови подаци говоре о већем броју незапослених жена у односу на 

мушкарце (52,86%). Од укупног броја незапослених лица, дуже од 

12 месеци на посао чекају управо жене (55,42%).

Жене се на различите начине супротстављају осиромашењу 

својих породица, како на тржишту тако и у домаћинству. Оне на 

тржишту прихватају све слабије плаћене и несигурније послове, и 

све лошије услове рада. У сопственом домаћинству жене уобичаје-

но настоје да својим неплаћеним радом и интензивирањем напора 

обезбеде породици неопходна добра и услуге. Вођење сопственог 

домаћинства не обезбеђује им новчану надокнаду за обављени по-

сао, не остварују пензијски стаж, а велик број њих неће оствари-

вати ни право на здравствено осигурање. Још тежу ситуацију на-

лазимо у сеоским срединама, у оквиру маргинализованих група, 

као и када су у питању лица с посебним потребама, где је степен 

дискриминације и неједнакости вишеструко изражен. Недовољна 

искоришћеност знања, вештина и потенцијала женске популације, 

која чини 52%, доводи до неискоришћавања свих расположивих 

ресурса друштва. Искључивање више од половине популације не-

миновно води ка споријем и неравномернијем развоју заједнице.

Економски положај жена и њихово учешће на тржишту рада 

од пресудног су значаја за утврђивање достигнутог степена рав-

ноправности у друштву. Економска сигурност, а самим тим и 

независност жена, од немерљивог су значаја за њихов лични ин-

тегритет. Независне и самосталне жене неће бити изложене дис-

криминацији по било ком основу и у било којој сфери друштвеног 



31

2. УЗАЈАМНИ ОДНОС НЕРАВНОПРАВНОСТИ, СИРОМАШТВА, ЕКОНОМСКОГ И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

живота. Дискриминација жена повећава сиромаштво, успорава 

економски развој и, на крају, што је можда и најважније, слаби вла-

давину права.

Поред осталог, важан моменат је и чињеница да gender 

mainstreaming, тј. интегрисање родног аспекта у јавну политику, 

представља истовремено и један вид децентрализације у односу на 

локални ниво. Децентрализција уједно значи и редистрибуирање 

ресурса, што је од значаја за локални ниво власти, али с друге 

стране то не мора нужно да значи и бољитак и успостављање рав-

ноправнијих односа између полова у самој заједници. С обзиром 

на то да се децентрализацијом слаби утицај централне власти, а 

оснажује ниво локалне власти, то може да проузрокује проблем у 

успостављању принципа једнакости полова. Позната је чињеница 

да локалне средине могу бити изузетно патријархалне, потпуно 

несензибилисане за родну политику, као и без експерата/киња за 

родно буџетирање и из области женских људских права. 

Дакле, поштовање људских права и слобода и борба за жен-

ска права и једнакост полова од суштинске су вредности и неоп-

ходно их је имплементирати у развојне политике свих земаља.
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3. РОДНО СЕНЗИБИЛИСАНА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

С обзиром на то да је економска политика мотор развоја сваког 

друштва, јасан је разлог многих истраживања која се тичу управо 

добијања одговора на потребу сензибилисања економске политике. 

То потврђују и истраживања која су вршили eкономисти Светске 

банке, Дејвид Долар и Роберта Гати (David Dollar, Roberta Gatti). На-

име, извршили су регресиону процену према земљама и временским 

серијама, и дошли до закључка да развој повољно делује на родну 

равноправност, као и да родна равноправност повољно делује на 

развој. Другим речима, све је у сврху идеалног, а у идеалном свету 

(Елсон/Elson, 2004). Ово потврђује чињенице да су се и класични 

економисти бавили родношћу анализирајући детерминанте и до-

бробит економског развоја.

Да би се појединачним активностима ишло у смеру уна-

пређења родне равноправности, било би сврсисходно одредити 

појединачне мере које ће доприносити том циљу. Свакако да еко-

номија и одрживи развој заслужују највећу пажњу. То подразумева 

систематично примењивање родно сензитивног вођења економ-

ске политике у складу с прописаним стандардима Европске уније. 

Тај стандард јесте стратегија gender mainstreaming-а, интегрисања 

родног аспекта у јавну политику. Приближавањем Европској унији 

и будућим чланством у њој, ови стандарди за Србију постају оба-

везујући.

Анализа економије у феминистичком смислу утемељена је на 

разумевању неједнаких односа моћи између мушкараца и жена, и 

на потреби да се постојећи односи снага трансформишу ка родној 

равноправности. Феминистичка економија идентификује родне 

неравноправности у оквиру економије, дефинише родне циљеве 

за економску политику и развија родне индикаторе неопходне за 

праћење начина на који се родни циљеви остварују. Она редефи-

нише економију са становишта родности као аналитичке катего-

рије и њеног односа с другим категоријама идентитета, као што 

су расна, класна и полна оријентација, које садрже и истичу вла-

дајуће хијерархије и привилегије у економском и друштвеном сис-

тему. Родност утиче на економију, али и обрнуто, за шта је добар 
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пример различита позиција мушкараца и жена на тржишту рада, 

сегрегација тржишта рада чини га мање ефикасним, а утемељена 

је на родној претпоставци „одговарајућег“ посла за жене. Корис-

тећи родност као аналитичку категорију, теоријски се промиш-

љају неједнакости између мушкараца и жена у приватној и јавној 

сфери њиховог деловања. Како наводи Ђурић Кузмановић, родне 

неједнакости између мушкараца и жена проистичу из њихових 

различитих друштвених улога и неједнаких односа снага (пример: 

рад утрошен на негу и бригу).

Родно сензибилисана економска политика треба да омогући 

равноправан приступ економским ресурсима и једнаке могућ-

ности њиховог коришћења. Укључивање жена у процес развоја има 

позитивне ефекте на развој укупног друштва. То ће у крајњој ин-

станци довести до смањења незапослености, до повећања учешћа 

жена у економији и предузетништву. Преко родно сензитивног 

буџета, који ће чинити део те исте економске политике, поспе-

шиће се и укључивање жена из руралних средина у све области 

живота и рада. Дакако, оваква економска политика спровођењем 

одређених мера омогућиће усклађивање професионалног и поро-

дичног живота.
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Буџет за државу представља њен финансијски план за једну годину, 

чије су одредбе обавезујуће за све државне органе. Њиме се систе-

матски приказују приходи и расходи једне државе, односно друштве-

нополитичке заједнице. Свака политичко-територијална заједница 

буџетом би требало да планира своје новчане расходе и приходе.

У прилогу за публикацију „Ка родном буџетирању: водич“, 

ауторка, др Татјана Ђурић Кузмановић (2007 : 8), наводи: 

„У најширем смислу, буџет показује: укупне владине издат-

ке (на потрошњу и инвестиције), приходе (углавном од опорези-

вања) и секторску расподелу прихода (на образовање, здравље, 

саобраћај, пољопривреду, финансије, одбрану, итд.). Уобичајене 

функције буџета јесу: алокација ресурса, дистрибуција дохотка и 

богатства, и стабилизација економије. Родно буџетирање означава 

укључивање родне перспективе на свим нивоима процеса буџе-

тирања и реструктурирање прихода и трошкова на начин који 

доприноси родној једнакости (Andy Norton and Diane Elson, 2002: 

5–14, Katarina Ott, ed., 2000, Katarina Ott ed., 2003).“

Треба истаћи да је буџет јавни акт, финансијски је инстру-

мент јавне власти те тако садржи карактеристике како економ-

ских тако и политичких односа земље која га доноси. Поред тога, 

или пре свега, буџет је инструмент за израду политика, односно 

инструмент за претварање политика у програме, активности и ус-

луге које се пружају као одговор на социјалне и економске потребе 

грађана. Он укључује и доношење веома битних одлука о прио-

ритетима политика и расподељује средства управо у складу с тим 

одлукама.
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4.1. Шта подразумева родно сензибилисан буџет

Метода родног буџетирања помаже успостављању родног буџета. 

Ово је релативно нова категорија и поред стручних експертиза, 

политичких мишљења, анализе родних утицаја, као инструмент 

стоји на располагању националним владама, донаторима и заин-

тересованим партнерима за успостављање родно сензибилисане 

економске политике. Дакако да ова метода не може бити сама себи 

сврха, нити довољна као мера. Родно буџетирање је као део свеуку-

пне политике ка отклањању неједнакости међу половима, заправо, 

део једног европског и цивилизацијског процеса, и сигурно је да се 

препознавањем ових проблема и таквим, родним буџетирањем, на 

лакши и бољи начин може учинито више на отклањању диспари-

тета у односима и у положају између мушкараца и жена у друштву. 

Савет Европе је 2005. године понудио овакву дефиницију: 

„Родно буџетирање представља увођење аспекта родне равноправ-

ности у процес утврђивања буџета. Подразумева родно засновану 

процену буџета, уношење родне перспективе на свим нивоима 

процеса утврђивања буџета и расподеле прихода и расхода ради 

унапређивања родне равноправности“ (Final report of the Group of 

specialists on gender budgeting, 2005: 10).

Промене у јавним и друштвеним расходима, када је алока-

ција буџетских средстава у питању, могу имати свој како директ-

ни тако и индиректни учинак на животни стандард људи, што 

ће се опет у крајњој инстанци рефлектовати на личну потрошњу, 

друштвену производњу и остваривање добити. Како ће се ове про-

мене одразити на стандард мушкараца а како на стандард жена, 

зависиће од тога чије су потребе препознате и за које намене ће 

средства бити расподељена. Уколико не постоје јасно уочене дру-

гачије потребе женске популације у односу на потребе мушкара-

ца, неће моћи да се изврши алокација буџетских средстава сходно 

потребама појединаца/ки, дакле – буџет неће имати родни аспект. 

Да би се издвојила средства за другачије потребе које имају жене 

у односу на мушкарце, пре свега треба извршити конкретну ана-

лизу сваког облика јавне потрошње из угла родног аспекта. Ана-
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лиза овакве врсте указује на различите утицаје које јавни приходи 

и расходи имају на девојке, жене, или различите групације жена у 

односу на младиће и мушкарце.

Родно буџетирање није само по себи за државну улогу у 

економији нити против ње (план–тржиште), а свакако није ни 

за прављење одвојених буџета за мушкарце, односно жене. Род-

на анализа буџета показује финансијску везу између економског 

развоја националне економије (економског раста, смањивања си-

ромаштва, инвестирања и штедње) и родне једнакости (женског 

сиромаштва и приступа ресурсима). Стога се родно буџетирање 

односи на поступке којима се дисагрегирају трошкови и приходи 

наспрам њиховог различитог утицаја на жене и мушкарце, и тиме 

указује на места где је сакупљање и дистрибуција државног новца 

неправедна. Другим речима, то значи да родна анализа свих об-

лика јавне потрошње и идентификовање последица и утицаја које 

трпе жене у односу на мушкарце, може побољшати ефикасност 

економске политике. С друге стране, родно буџетирање само је 

једна од стратегија усмерених на родну једнакост и треба да чини 

саставни део шире стратегије усмерене на сламање неравноправ-

них односа моћи у друштву (Ђурић Кузмановић, 2007).

4.2. Циљеви родно сензибилисаног буџета

Коначни циљ управљања буџетским средствима обазирањем на 

пол јесте обликовање буџета за интегрисање родне перспективе у 

јавне политике. На тај начин би у јавне процесе, односно политике, 

било укључено и омогућено спровођење политике равноправности 

полова. Треба истаћи да управљање буџетским средствима с обзи-

ром на пол, циљано утиче на повећање суделовања жена у самом 

процесу доношења одлука као и у процесу планирања прорачуна. 

Осим укључивања жена, циљ је укључити и јавност у планирање и 

контролу буџета. На овај начин подстиче се и разумевање грађана 

по питању буџета. Један од циљева родне равноправности и родног 

буџета јесте отвореност ка цивилном друштву и одлукама које оно 

доноси, али и ка евалуацији спроведених одлука. Једино транспа-

рентан поступак планирања прорачуна доносиоца одлука може 
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допринети укључивању јавности. Тиме би иста по потреби могла 

да изврши притисак на преузимање одговорности и на планирање 

средстава која ће у свом фокусу садржати и родни аспект. На овај 

начин би као део стратегије ородњавања економске политике у 

употребу био уведен и родни буџет. Поред планирања средстава, 

циљ родно сензибилисаног буџета подразумева и контролу ствар-

но потрошених средстава и учинак издвојеног новца како на жене 

тако и на мушкарце. Све ово је од особитог значаја када је локална 

самоуправа промотер модела родног буџетирања. На овај начин 

средства ће бити намењена управо за задовољење идентифико-

ваних потреба појединаца/ки у оквирима једне локалне средине.

Примера који упућују на неопходност сензибилисања буџета 

има много. Женске невладине организације, експерткиње у облас-

тима равноправности полова,урадиле су многобројна истражи-

вања. У публикацији „Родитељство и фертилитет – Србија деведе-

сетих“, др Марина Благојевић је објавила истраживања о положају 

жена у Србији, која јасно указују на неопходност родног сензиби-

лисања буџета. Она наводи да „жене које припадају мањинским 

и/или вулнерабилним групама изложене су вишеструкој дискри-

минацији и маргинализацији. У ове групе спадају: Ромкиње, из-

беглице и расељена лица, самохране мајке, жене инвалиди, старе 

жене, жене на селу, хомосексуалке, жене које трпе насиље. Иако је 

видљивост неких група постала већа захваљујући невладиним и 

међународним организацијама, неке групе, без обзира на њихову 

бројност, остају изван фокуса активности невладиних организа-

ција, донатора или социјалне политике. Такав је случај са женама 

на селу, које су углавном невидљиве, иако су суочене с озбиљним 

проблемима, као што су: ограничавајуће патријархалне вредности, 

тежак рад, економска зависност, насиље, сиромаштво и слично. С 

друге стране, развој села и пољопривреде у великој мери зависи 

управо од женских ресурса. Самохране мајке друга су таква, вео-

ма бројна, али невидљива категорија, која је транзицијом изрази-

то угрожена. Терет биолошке репродукције у Републици Србији 

сваљен је на породицу, а на жене посебно, што директно произ-

води проблем недовољног обнављања становништва. Драстично 

ниска стопа рађања повезана је са сиромаштвом, несигурношћу и 
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нестабилношћу брачних односа, и са неповољним положајем жена 

у породици и друштву“ (Благојевић, 1997).

Да би се предупредило лошe позиционирање жена у друштву, 

неопходно им је дати исте полазне основе, исте позиције као оне 

што их имају мушкарци. То значи да им треба пружити једнаке 

могућности и шансе на свим пољима деловања и остваривања. За 

то је потребно, већ више пута напоменуто, увођење родне равноп-

равности у јавне политике. Родни буџет као инструмент има свој 

значај и циљ. Значајан је јер оснажује демократско, ефикасно и 

продуктивно управљање ресурсима и потенцијалима националне 

економије, или њеним сегментима. Поред тога, оснажује парти-

ципативност и демократичност процеса одлучивања и родну јед-

накост. Најважнији циљ који се постиже родним буџетима јесте 

смањење сиромаштва, јер узимањем у обзир интереса и потребе и 

жена и мушкараца олакшава рационалније управљање ресурсима 

и њихово ефикасно коришћење. 

Буџет је најважнији инструмент влада на свим нивоима, јер 

без финансијских средстава не може се започети, нити спроводи-

ти ниједна стратегија, као ни програм. Увођењем родне компонен-

те у буџете директно се утиче на њихов квалитет. Овакви буџети 

узимају у обзир потребе и интересе појединаца/ки из различитих 

група, и уводе свест о равноправности полова у политике и буџете 

свих институција.

4.3. Економски и друштвени значај родно 

сензибилисаног буџета

„Начин на који су национални буџети најчешће формулисани игно-

рише разлике између мушкараца и жена које су у суштини струк-

туриране тако да остављају жене у неједнаком положају у односу 

на мушкарце унутар исте заједнице: с мање економске, друштвене 

и политичке моћи. Највећи проблем стандардних процеса буџети-

рања јесте да почивају на владајућем економском мишљењу које 

претпоставља рационално понашање индивидуа које су вођене соп-

ственим интересом, без пола, класе, старосне доби и етницитета, и 
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које су окренуте искључиво ка тржишту. Такве јединке живе изван 

специфичног историјског, географског и друштвеног контекста. Та-

кође се претпоставља да одлуке које такве индивидуе доносе нису 

под утицајем владајућих односа моћи. Разлике између мушкараца 

и жена остају непрепознатљиве захваљујући претпоставци да су 

циљеви и инструменти економске политике широко применљиви 

и отуда родно неутрални“ (Ђурић Кузмановић, 2007: 9).

За разлику од традиционалних родно слепих дефиниција 

буџета, родно буџетирање препознаје женске потребе и афирмише 

оне пројекте који оптимално и истовремено реализују економске, 

политичке и друштвене циљеве: повећање економске ефикаснос-

ти пословања, убрзање развоја привреде и друштва, и смањење 

родних неједнакости.

Може се набројати низ позитивних ефеката родног буџети-

рања који се односе како на буџетске кориснике тако и на јавни 

сервис. Као позитивне ефекте од економског значаја довољно је 

поменути: допринос смањењу сиромаштва, ефикасније пружање 

донаторских средстава, укључивање неплаћеног рада у јавни дис-

курс живота, омогућивање прикупљања бољих података и помоћ 

у прављењу друштвених приоритета. Такође, шири друштвени 

ефекти који се могу очекивати од родно осетљивог управљања 

буџетима јесу: транспарентност у управљању јавним финансија-

ма, бољи приступ јавним сервисима, развијање свести о значају 

система праћења и вредновања, смањивање могућности коруп-

ције и оснаживање демократичности земље.
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Како би се буџет сагледао из угла родне перспективе, као и његов 

утицај на кориснике, потребно је урадити роднодисагрерирану ана-

лизу буџета. Да би се таква анализа спровела, потребно је персонално 

одређење стручњака/иње у смислу одговорног и овлашћеног лица 

за руковођење људским ресурсима који ће носити процес. Дакако, 

потребно је за те намене обезбедити и финансијска средства. И ево 

интересантне ситуације: још пре наступања процеса израде анализа 

које треба да утврде стање и значај уродњавања буџета, дешава се 

(пре)намена постојећих буџетских средстава и издвајање истих на 

нову позицију и економску класификацију, нпр. средстава за трош-

кове имплементације програма ородњавања буџета. 

Роднодисагрегиране анализе могуће је спроводити сходно 

регулативама које усмеравају ову врсту активности. Влада Репу-

блике Србије, као тело извршне власти, за ову врсту процеса ус-

војила је документа од стратешког значаја која управо стварају 

услове у области постизања, примене и очувања равноправности. 

Они ће, поред осталог, обезбедитии примену родне анализе, а то 

су:

1. Закон о равноправности полова, 

2. Закон и одлуке о родноосeтљивим буџетима на нивоу 

Владе Републике Србије и на нивоу Аутономне Покрајине 

Војводине,

3. Родно сензибилисани планови и мере извршних власти 

на свим нивоима.

Јединствен начин и инструменти за спровођење родно-

буџетских анализа на нивоу локалне извршне власти, међутим, не 

постоје. Могуће је понудити моделе, те их прилагодити потребама 

одређених буџета. Један од стандардних модела предлаже седам 

кључних инструмената за роднобуџетске анализе који су описани 

у публикацији „Родно буџетирање и иницијативе у Србији, Ка род-

ном буџетирању: водич“ (Ђурић Кузмановић, 2007: 93). То су: „род-
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но осетљива процена политике, роднодисагрегиране анализе и 

процене корисника, роднодисагрегирана анализа јавних издатака, 

пореских прихода, роднодисагрегирана анализа утицаја буџета на 

коришћење времена, родно свесни оквир средњорочне економске 

политике и родно свесне буџетске изјаве“.

Као могуће решење предлаже се прилагођавање и инови-

рање овог модела, те се за употребу приликом анализа локалних 

буџета управо могу препоручити следећи инструменти:

1. стручњак/иња у области равноправности полова као од-

говорно и овлашћено лица за руковођење,

2. сектор за gender mainstreaming, прецизније – људски 

ресурси,

3. наменска средства за потребе увођења gender 

mainstreaming-a,

4. процена политика и планова локалних управа,

5. идентификација потреба потенцијалних корисника,

6. утврђивање иницијатива као и опсега промена у спро-

вођењу родно

7. сензибилисаних процеса,

8. израда процене алокације средстава ка корисницим ас 

обзиром на пол,

9. роднодисагрегирана анализа пореских прихода,

10. процена утицаја алокације средстава на коришћење вре-

мена, 

11. процена квалитета усвојених стратегија, планова и одлука 

(родна анализа средњорочног оквира),

12. gender mainstreaming у средњорочним развојним полити-

кама.
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1. Стручњак/иња у области равноправности полова као одго-

ворно и овлашћено лице за руковођење 

Досадашња искуства показала су да је неопходно постојање 

персоналног решења, што значи анагажовање стручњака/иње из 

области равноправности полова. Једино је кроз институционални 

оквир могуће остварити ауторитет који би обезбедио спровођење 

одлука и укључивање осталих роднобуџетских инструмената у 

развојне политике локалних управа. Све до сада примењене по-

зитивне, афирмативне акције, пројекти и спорадично покрета-

не иницијативе били су за једнократну употребу. Увођење родно 

осетљивих политика претпоставља обезбеђивање континуитета 

самог процеса. 

Најдугорочнију перспективу одражавали су пројекти подр-

жани од стране иностраних донатора које су спроводиле неке 

локалне самоуправе или институције при истима. Међутим, одр-

живост је била могућа само током периода реализације донатор-

ских средстава. За тај период донирана средства омогућавала су 

укључивање експерата/киња из одређених области у реализацију 

пројекта. Поред њих укључивана су и друга лица; сарадници, кон-

султанти, анкетари, медији, учесници, за чији рад је опет треба-

ло обезбедити одређена средства. Дакле, закључак који из ове 

чињенице следи јесте да су финансијска средства вредност која 

одређује заинтересованост учесника за спровођење процеса као и 

одрживост истог.

2. Сектор за gender mainstreaming – прецизније /људски ре-

сурси

Напред изнете чињенице иду у прилог тврдњи да су као први 

и други инструмент по приоритету идентификовани искључиво 

људски ресурси, односно одговорно лице и сарадници/е. 

3. Наменска средства за потребе увођења gender 

mainstreaming-а

Следе финансијска средстава која чине оквир за спровођење 

стратегија и реализацију постављених циљева. Када су задовоље-

на прва три услова, могуће је приступити роднобуџетској анализи.
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4. Процена политика и планова локалних управа

Помоћу процене политика и планова локалних управа као 

релевантних инструмената у даљим корацима роднодисагрегира-

них анализа, урадиће се оцена политика локалне управе. Добиће 

се одговор на питања да ли је у планове, програме и одлуке стра-

тешки укључена родна перспектива, или је у питању само деклара-

тивно изјашњавање приликом усвајања истих у форми препорука, 

мишљења, дакле небавезујућих постулата. Овакав став локалне 

самоуправе у процесу увођења родних аспеката у све политке теш-

ко да ће појединцима/кама обезбедити могућност остваривања 

основних грађанских и људских права која подразумевају једна-

кост свих, без обзира на различитости у било ком погледу. Самим 

тим биће успорен и развој локалне средине. Неукључивањем жен-

ске популације у довољној мери, која опет чини 52% становништ-

ва, заједница не користи све своје расположиве ресурсе. 

5. Идентификација потреба потенцијалних корисника 

Индивидуална расподела буџетских средстава подразумева 

идентификацију корисника и њихових потреба. У овом делу ак-

тивности увођења gender mainstreaming-а улази се у процес род-

нобуџетске анализе коришћењем инструмената процене утицаја. 

Поред идентификације корисника утврдиће се да ли су алоцирана 

средства имала утицај у смислу побољшања њиховог положаја, да 

ли су и у којој мери постигнути планови трошења средстава као и 

процена алокације средстава ка корисницима с обзиром на пол. 

Због чињенице да се доносиоци одлука у локалним самоуправама 

приликом израде буџета руководе политичким приоритетима, у 

локалним срединама често долазимо у ситуацију да јавне услуге 

не задовољавају једнако потребе свих грађана у складу са њихо-

вим приоритетима. Мушкарци и жене имају различите потребе, 

самим тим постоји могућност да ће њихови интереси бити разли-

чити од политичких и других интереса доносилаца одлука. У овом 

делу потребно је путем инструмената за процену утврдити које 

групе становништва ће од потенцијалних државних давања или 

уштеда како и на који начин имати користи, а од којих неће. Дакле, 

неопходно је урадити детаљне анализе које ће пружити податке 
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о коришћењу јавног новца и о његовој расподели. Чињеница да 

овакви подаци постоје не значи да су као такви и довољно родно-

дисагрегирани. То је уобичајена ситуација, на пример, с подацима 

из области здравства и образовања. Пракса је да се они воде у об-

лику дневних евиденција, класификација по одељењима, дневника 

по одељењима разреда у школама, као и да исти нису системати-

зовани. Процес децентрализације собом доноси нове изазове, по-

пут родних анализа, које ће између осталог понудити одговор на 

различите потребе мушкараца и жена. Уколико не постоје овакви 

подаци и анализе, може се десити да одабир појединих основних 

услуга не задовољи потребе свих у истој мери. Мушкарци и жене 

једнако су порески обвезници те очекују да им кроз буџетска из-

двајања и услуге јавног сектора буду задовољене одређене потребе.

6. Утврђивање иницијатива као и опсега промена у спро-

вођењу родно сензибилисаних процеса

Женске невладине организације, па чак и поједине јавне ин-

ституције или локалне самоуправе у Србији, последњих година 

учествовале су у низу пројеката финансираних од стране иностра-

них донаторских организација при УН и ЕУ. Ти пројекти имали су 

за циљ поспешивање положаја жена у Србији у оквирима њиховог 

друштвеног и политичког деловања, спречавање насиља над же-

нама, ојачавање женског активизма у многим областима, укључи-

вање и оснаживање жена за рад у изборним кампањама и њихо-

вом учествовању на изборима, оснаживање жена за запошљавање 

и самозапошљавање. Такође, узеле су учешће и у пројектима који 

су имали за циљ укључивање женског аспекта у финансијске токо-

ве, као што је родно буџетирање. За те потребе рађене су одређене 

анализе које су потврдиле да се у Србији не сагледавају другачије 

потреба жена у односу на потребе мушкараца. То говори да није 

постојала ни реална процена стања о достигнутом нивоу у области 

равноправности полова. Тамо где је било неког напретка, односно 

где је прихваћено увођење женског аспекта у све политике, и поред 

постигнутог побољшања запажа се дисконтинуитет у процесима. 

Наиме, с променама односа политичких снага у локалним среди-

нама које су се дешавала после избора, дешавале су се промене и 
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на позицијама власти и одлучивања.У таквим срединама обично 

се напуштао процес gender mainsteraming-а, па тиме и постигнути 

помаци као и побољшања у области равноправности полова. 

7. Израда процене алокације средстава ка корисницима с об-

зиром на пол

Анализе које су радиле невладине организације указују на 

то да не постоји равноправна расподела буџетских средстава. 

Анализе су дале и одређене моделе родно сензибилисане распо-

деле буџетских средстава с освртом на другачије потребе жена. 

Те потребе нису биле задовољене у оквирима донетих одлука, те 

је исказан недостатак услуга јавног сервиса за потребе одређе-

них група жена. Издвајају се неке од потреба и услуга тог типа, 

као што су на пример: субвенционисање рачуна за утрошену воду, 

смеће, грејање, електричну енергију самохраним и незапосленим 

мајкама, ослобађање трошкова превоза приликом одласка на ор-

ганизоване пре(до)квалификације, омогућавање организованих и 

бесплатних превентивних онколошких и гинеколошких прегледа.

У контексту изнетог нуде се и модалитети како потребама 

жена прилагодити услуге јавног сервиса које до тада нису биле у 

пуној мери задовољене. Тако би се, на пример, успостављањем 

аутобуске линије из приградских средина у поподневним и ве-

черњим сатима женама омогућио одлазак на организована усавр-

шавања која треба да им олакшају запошљавање. Указала се по-

треба да се обезбеди чување деце у дечјим установама за време 

дошколовања мајки и регресирање тих трошкова. Затим би било 

од значаја да се обезбеди и регресира продужени боравак деце у 

школама за незапослене мајке током њиховог процеса дошколо-

вања, едукација или преквалификација, као и деце самохраних 

мајки које имају радну обавезу током поподнева.

8. Роднодисагрегирана анализа пореских прихода

Роднодисагрегирана анализа треба да утврди утицај опоре-

зовања на жене и мушкараце, као и пореске обавезе различитих 

група грађана и домаћинстава. За такву врсту анализа потребно 

је да постоје подаци о приходима и расходима запослених и не-



53

5. ИНСТРУМЕНТИ РОДНОБУЏЕТСКЕ АНАЛИЗЕ

запослених мушкараца и жена. Досадашње анализе у Србији ут-

врдиле су да жене у просеку зарађују мање од мушкараца, што 

представља такозвану видљиву дискриминацију на основу пола. С 

друге стране, дисфаворизовање на радном месту, попут на пример 

споријег напредовања жена у односу на мушкарце, невидљива је 

дискриминација која се спроводи над женама. 

Међутим, детаљнија процена родних утицаја треба да се ут-

врди путем роднодисагрегираних анализа. На овај начин добије-

ни статистички подаци указаће на квалитет животног стандарда у 

зависности од висине личних примања, а у складу с посебним по-

требама које исказују жене у односу на мушкарце. Успостављање 

равнотеже у примањима мушкараца и жена у крајњој инстанци 

утицаће на повећање пореских прихода. У корист ове тезе говоре 

и резултати истраживања којима је утврђен утицај увођење корис-

ничких такси на женско образовање у Вијетнаму, Бангладешу и 

Уганди2 (Ђурић Кузмановић, 2007: 98).

9. Процена утицаја алокације средстава на коришћење времена 

Дисагрегирана процена утицаја алокације средстава на ко-

ришћење времена, као инструмент роднобуџетске анализе, омо-

гућиће доносиоцима одлука да при издвајању средстава за поје-

дине буџетске ставке посебно обрате пажњу на изражене потребе 

жена, јер, примера ради, умањења средстава код ставке издвајања 

за социјална давања веома ће се негативно одразити на женску 

популацију. У овом случају на жене би се пребацио још већи те-

рет вођења домаћинства и бриге за децу, старе и болесне чланове 

породице, што је и овако њихова примарна обавеза у традицио-

налним патријархалним друштвима, каква је и Србија. Релевантан 

је податак да се у Србији вођењем домаћинства баве искључиво 

жене, било оне незапослене било запослене. Повећање обавеза у 

сфери кућног, неплаћеног посла ради уштеда у домаћинству, оду-

2 Случаји Уганде, Вијетнама, Гане, Зимбабвеа, Нигерије и Кеније потврђују да неке 
олакшице и стимулације, попут увођења бесплатног основног образовања за жен-
ску децу, подстичу образовање девојака. Домаћинства у земљама у којима ово није 
би случај, трошила су много већи део свог (иначе веома скромног) дохотка – скоро 
двоструко више од оних домаћинстава са највишим дохотком – да би послала дете у 
школу, због чега женска деца и нису слата у школу.
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зеће женама још више слободног времена науштрб школовања, 

личног усавршавања или неких других друштвено-корисних ак-

тивности. У овом случају, заинтересованост доносилаца одлука да 

мобилишу могућност усклађивања приватног и породичног жи-

вота и економије неге, била би у потпуности изостављена. 

10. Процена квалитета усвојених стратегија, планова и одлука 

(родна анализа средњорочног оквира)

Анализе утицаја алокације средстава на коришћење времена 

утицаће на мапирање женских економских потенцијала и ресурса 

у формалној и неформалној економији, и показаће стварне пози-

ције жена у транзиционој економији, каква влада у Србији. Овак-

ва репрезентативна истраживања јесу један од битних услова за 

покретање акативности за побољшање положаја жена. Она ће по-

казати и доказати промене у економском статусу жена у Србији, 

земље у транзицији. Показаће секторске тенденције у раслојавању, 

утицај приватизације, као и потискивање жена у одређене секторе, 

а посебно у неформалну економију. Циљ овог инструмента родно-

дисагрегиране анализе је да, поред наведеног, покаже тенденцију 

феминизације сиромаштва, на шта упућују многи показатељи еко-

номских и друштвених токова. Дакле, анализирање и мапирање 

чине незаобилазан услов промене и економског положаја жена.3

Локална самоуправа представља ниво власти најближи 

грађанима, и зато најбоље може да усмери понашање поједина-

ца/ки ка одрживости развоја средине образовањем и подизањем 

нивоа свести. Из тих разлога задатак локалне власти јесте да мо-

билише грађане, друштвене и невладине организације, преду-

зећа и пословна удружења како би сви они имали активну улогу 

у интегралном планирању одрживог локалног развоја. Стратегије 

развоја локалних средина треба да предвиде правце, приоритете 

и динамику привредног и општедруштвеног развоја подручја. С 

3 Смањење социјалних давања у Еквадору показује да оно посебно погађа сиромашне. 
Истраживања су показала да су жене проводиле више времена у куповини, тражећи 
јефтиније производе, куповале у мањим количинама, а због уштеде и куповине хране 
која није пречишћена и спремна само за термичку обраду, утрошено време за припре-
му оброка бивало им је много дуже. Жене су морале да посвете и више времена деци, 
и активностима за одржавање породичне заједнице науштрб свог продуктивног рада 
(Ђурић Кузмановић, 2007: 98).
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тим у вези, циљ израде локалних стратегија треба да буде дефини-

сање визије одрживог развоја града, одређивање потенцијалних 

предности и развојних праваца града, одржавање стабилног еко-

номског раста и запошљавања, обезбеђење социјалног напретка и 

смањење сиромаштва, ефикасна заштита животне средине и све-

обухватног квалитета живота грађана, чиме би и родна равноп-

равност добила на замаху и материјалној потпори.

Из наведених разлога, односно због стратешког значаја ових 

докумената, како за друштвену заједницу тако и за појединце/ке, 

потребно је проценити квалитет усвојених стратегија и одлука, 

односно урадити родне анализе средњорочних оквира. Уколико 

анализе покажу да у стратегије, одлуке и документа нису уграђени 

родни аспекти, биће неопходно упутити препоруке које би треба-

ло да поспеше укључивање политике равноправности полова. Јед-

на од препорука која се неопходно мора дефинисати и имплемен-

тирати јесте заговарање и лобирање за примену квоте 30% учешћа 

жена у свим телима која се баве економским развојем. Неопходно 

је да жене учествују у укупном развојном процесу, не само у мони-

торингу него пре свега у креирању и спровођењу планова и про-

грама. Препорукама је такође неопходно обезбедити методологију 

и механизме за интегрисање родне равноправности у ове процесе.

11. Gender mainstreaming у средњорочним развојним полити-

кама 

Неке од мера које треба обезбедити на локалном нивоу како 

би се омогућило увођење родне перспективе у средњорочне јавне 

политике биле би следеће: 

• подстаћи повећано учешће стручњакиња из области еко-

номије, политике, права, родности, здравства, образовања 

и социјалних струка у изради средњорочних развојних 

политика, 

• стварати потребне кадрове континуираним програми-

ма едукације који се односе на увођење родности у јавне 

политике, и применом мера позитивне акције, 

• обезбедити мере афирмативне акције, 
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• укључити представнице свих категорија маргинализова-

них група, 

• приказати значај женског организовања кроз невладине 

организације, групе и мреже, и њихов утицај на поли-

тички, друштвени и економски развој заједнице, пошто-

вање женских људских права и процеса демократизације 

друштва,

• омогућити акције и механизме за повећање способности 

жена да учествују у доношењу одлука и у управљању.

Жене које већ учествују у власти и представнице невладиног 

сектора треба своју активност посебно да усмере ка повећавању 

броја жена које би биле укључене у процесе одлучивања у свим 

сегментима друштвенополитичког живота заједнице. Повећање 

броја жена за резултат би имало подизање реалне моћи њиховог 

одлучивања.
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Родно буџетирање представља инструмент уродњавања политике 

у буџетском процесу. Да би нашао своју примену као стратегија 

ородњавања политика, том процесу предстоји анализа буџета, затим 

интегрисање полног аспекта на свим нивоима буџетског процеса и 

реструктурирање расхода и прихода за потребе промовисања рав-

ноправности полова. Како су јавни буџети одраз политичких при-

оритета, јасно је да они нису родно неутрални већ им је утицај на 

мушкарце и жене сасвим различит. Како су потребе мушкараца и 

жена различите, тако их је потребно прецизно и идентификовати. 

Буџети одражавају неуједначену расподелу моћи унутар друштва 

у облику економских диспаритета, различитих животних услова 

и прописаних друштвених улога с обзиром на полну припадност. 

Циљ актера у спровођењу роднобуџетских иницијатива јесте уп-

раво такав да различити утицаји постану видљиви, а да сам буџет 

постане инструмент којим ће се афирмисати равноправност полова. 

Питање родне равноправности од националног је значаја и 

са становишта не само развојне већ и демографске политике. Да 

је тако, говоре демографски подаци о паду броја становника у 

индустријским земљама, што је случај и са Србијом. Стручњаци 

за област демографије утврдили су постојање везе измеђустопе 

рађања и унапређења родне равноправности. Стопа рађања већа 

је у оним земљама у којима је и родна равноправност већа него у 

оним земљама које су задржале конзервативни однос међу поло-

вима, односно традиционално патријархалне вредности и поделе 

на мушко-женске улоге у друштву. Ово су само неки од разлога 

због којих родна равноправност треба да буде од суштинског зна-

чаја не само за жене већ и за мушкарце. Због низа питања који су 

од националног значаја, а на њих је одговоре могуће добити пости-

зањем повећаног степена равноправности међу половима, земље 

које су у процесима транзиције, каква је и Србија, треба да обрате 

особиту пажњу на положај и начин живота жена. Период транзи-

ције доноси низ промена и реформи чијим су негативним утицаји-

ма жене подложније у односу на мушкарце. Губитак посла и раније 

стечених права угрожавају егзистенцију мушкараца и жена и отва-
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рају пут разним новим проблемима, новим облицима маргинали-

зација, насиља и последицама које ови проблеми остављају. Стога 

се родно буџетирање може сматрати важном стратегијом на путу 

ка равноправном грађанству и равноправном друштву, у коме вла-

да праведна расподела ресурса, а која ће, с друге стране, утицати 

на смањење неравноправности и сиромашта.

Из горе наведеног лако се може закључити да су родни 

буџети инструмент којим се може утицати на добро, правично и 

демократско управљање. Један од основних циљева сваког демо-

кратског друштва јесте постизање и нормативне и фактичке рав-

ноправности, које неће бити постигнуте уколико се не поштује 

равноправност полова. Женска права интегралан су део људских 

права, која су, сама по себи, фундаменталан критеријум демокра-

тије, а тиме и предуслов економског развоја. Отклањање препрека 

у области равноправности полова једини су могући начин да се из-

гради развијено и надасве праведно друштво. Важно је да се жена-

ма омогуће исте стартне позиције, чиме ће оне бити у могућности 

да испоље и употребе све своје способности, те ће се тиме побољ-

шати и њихов положај. Све то заједно резултираће одрживим со-

цијалним, економским, културним и еколошким реформама које 

су присутне у свим демократским друштвима, ка чему тежи и Ср-

бија. Стога је важно да политичка елита приступи новим методама 

и стратегијама, међу којима се истиче интегрисање родног аспекта 

у све политике и програме. То значи да се пре доношења било как-

вих одлука изврши анализа њиховог утицаја на жене и мушкарце. 

Део тих стратегија чини и ородњавање буџета.

Несумњива је чињеница да су буџети одраз политичке воље, 

али их по потреби треба деконструисати и уградити родни ас-

пект како у њих тако и у политике на свим нивоима. Доносиоци 

политичких одлука треба да схвате да ће своје политичке циље-

ве најсигурније постићи уколико увек ограничена и недовољна 

друштвена средства троше ефикасно и ефективно имајући на уму 

различите потребе мушкараца и жена, као и оне различитости које 

су настале услед различитих друштвених позиција и приписаних 

друштвених улога. 
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Увођење родног аспекта у буџете од суштинског је значаја за 

побољшање положаја жена, јер једино економска независност може 

довести до постизања квалитативних помака који ће резултирати 

равнотежом у односима жена и мушкараца. Уколико пак они нису 

изједначени у условима и могућностима да остваре економску са-

мосталност, све друге мере за унапређење равноправности полова 

имају много мање изгледа да постигну резултате и побољшања. 

Континуирано оснаживање механизама за равноправност 

полова (чвршће институционално утемељење) и јачање њиховог 

положаја у структури државне управе чини значајан потенцијал 

за постизање равноправности полова. Потенцијал чине и људски 

ресурси стручни за област родне равноправности. Два значајна 

услова за постизање равноправности полова jeсу постојање по-

литичке воље и материјална средства. Закон о равноправности 

полова, Национална стратегија за побољшање положаја жена и 

унапређење равноправности полова и Национални план акције за 

остваривање родне равноправности – од посебног су значаја. Што 

се тиче регулативе као елемента за постизање равноправности по-

лова de jurе у Србији, особити значај има Устав Републике Србије, 

који гарантује једнакост мушкараца и жена и развијање политике 

једнаких могућности. Процесима увођења родне равноправности 

умногоме доприносе следећа нормативна акта: Закон о раду, који 

забрањује родну дискриминацију и сексуално узнемиравање на 

послу; Изборни закон, који предвиђа систем квота од 30% за мање 

заступљен пол на парламентарним, покрајинским и локалним из-

борима; Кривични закон, који санкционише насиље у породици и 

силовање у браку, а трговину људима дефинише као организовани 

криминал. Породични закон регулише односе између партнера, 

штити права детета, уводи специјалне мере против насиља и по-

бољшава процедуре приликом усвојења, као и при разводу брака. 

Стварајући услове за вођење политике једнаких могућности, За-

кон о родној равноправности доноси мере за отклањање дискри-

минације, прописује поступак правне заштите. 

Наведене регулативе у Србији су употпуњене успостављеним 

институционалним механизмима: Одбором за равноправност по-
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лова Народне скупштине Републике Србије, Саветом за равноправ-

ност полова Владе РС, Заштитником права грађана (заменик/ца за 

равноправност полова), Управом (Сектором) за родну равноправ-

ност у оквиру Министарства рада и социјалне политике, Инсти-

туционалним механизмима АП Војводине, Локалним комисијама/ 

саветима за родну равноправност, Одбором за равноправност по-

лова у Скупштини АП Војводине, Покрајинским секретаријатом за 

рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајинским омбуд-

сманом – заменицом за равноправност полова те Покрајинским 

заводом за равноправност полова (Вујачић, 2008).

Доношењем Декларације и Одлуке о равноправности полова 

2004. године, заокружује се систем институционалних механиза-

ма на покрајинском нивоу и уједно ствара правни оквир за ост-

варивање родне равноправности на територији АП Војводине, у 

сферама које су у ингеренцији Покрајине. Истовремено, Одлука 

је представљала једини правни акт у Србији и Црној Гори који се 

тада односио на родну равноправност.

Константно спровођене активности и мера током претход-

них година у АП Војводини потврђује постојање институцио-

налне политичке воље као кључног предуслова за интегрисање 

родног аспекта у политике и програме. Механизми за постизање 

равноправности полова на покрајинском нивоу темељно утичу на 

подизање свести о значају равноправности полова, омогућавајући 

тако да и носиоци будућих активности и учесници у процесу лак-

ше разумеју шта треба да чине као и разлог због ког је то потребно 

учинити. Родно буџетирање као стратегија обухвата широк дија-

пазон активности и актера. Тако се, на пример, у Војводини у ове 

процесе активно укључују стручњаци/киње из области равноп-

равности полова. Кроз пројекте невладиних организација подр-

жаних од стране међународних организација УН и ЕУ, у синергији 

с неким од родних механизама, учествују у процесима родног сен-

зибилисања буџета на разним нивоима и у различитим областима. 

Да би се уопште отпочело с пројектима који би требало да 

покрену обуку широког круга жена у области родног буџетирања, 

било је потребно оспособити и тренере/ице који/е ће радити на 
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томе. Невладина организација ПАЖ из Новог Сада још 2004. го-

дине отпочела је с организовањем тренинга за будуће тренере, које 

је водила професорка Татјана Ђурић Кузмановић, а њој се придру-

жила 2006. и економисткиња Слободанка Бранков. У уводном делу 

публикације „Женски глас у буџетској политици“ ауторка текста 

и координаторка пројекта Мирјана Дервишевић наводи: „Профе-

сорка економије Татјана Ђурић Кузмановић прва је у Србији поче-

ла да говори о феминистичкој економији, родноосетљивом буџету 

и роднобуџетским иницијативама, и почела је да подучава женске 

групе на различитим семинарима који су за тему имали пости-

зање родне равноправности и побољшање положаја жена. Тако је у 

Центру за родне студије Универзитета у Новом Саду (2004–2005) 

професорка Ђурић Кузмановић одржала изборни последиплом-

ски курс, Феминистичка економија, у оквиру којег је реализован 

и пројекат под називом „Родно буџетска иницијатива“ и објављена 

књига „Ка родном буџетирању: водич““ (Ђурић Кузмановић, 2007).

Развојни фонд за жене при Уједињеним нацијама (УНИ-

ФЕМ) покренуо је у Србији неколико пројеката у оквиру реги-

оналног програма „Gender Responsive Budgeting in SE Europe: 

Advancing Gender Equality and Democratic Governance through 

Increased Transparency and Accountability“ (Родно одговорно буџе-

тирање у југоисточној Европи: унапређење родне равноправности 

и демократске владавине кроз повећану транспарентност и одго-

ворност). Пројекти су се у Војводини спроводили у сарадњи с По-

крајинским секретаријатом за рад, запошљавање и равноправност 

полова као партнером. 

Пројекти су утицали на покретање одређених иницијатива 

које су резултирале укључивањем у дијалог с институцијама сис-

тема. Поред тога започињу активности на изградњи и јачању капа-

цитета и обезбеђивању ресурса, како људских тако и институцио-

налних. Инсистира се на заједничкој сарадњи с институцијама и 

запосленима у њима, представницима система, носиоцима власти 

и доносиоцима одлука. Сви ови процеси популаришу се путем ме-

дија и на тај начин укључује се шира јавност, односно грађани, ко-

рисници јавног сервиса. 
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У делу текста који следи указаће се на три пројекта која су 

имала за крајњи циљ да изврше утицај на увођење процеса род-

ног буџетирања у буџете локалних самоуправа али и покрајинске 

владе и институција у Војводини. У оквиру регионалног пројекта 

УНИФЕМ-а током 2008. и 2009. године, првим пројектом, под на-

зивом „Ка политици родног буџетирања у АП Војводини“, обух-

ваћен је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноп-

равност полова. 

Други пројекат, „Бачки Петровац – уродњавање буџета“, 

водила је НВО Академија женског предузетништва у сарадњи с 

општином Бачки Петровац и Одбором за равноправност полова 

Скупштине АП Војводине.

Трећи пројекат, „Женски глас у буџетској политици“, спро-

водио се уоквиру локалних самоуправа у Панчеву, Крагујевцу и 

Ваљеву, а водила га је НВО Асоцијација пословних жена – ПАЖ.

Први пројекат имао је за циљ укључивање родне перспек-

тиве у буџет АП Војводине. Активности је подржало Министар-

ство иностраних послова Финске. Ово је један од првих пројеката 

који се бави темом родног буџетирања у јавној управи у Србији и 

први на просторима југоисточне Европе у оквиру ког су запосле-

ни у јавној управи анализирали сопствене програме из угла родне 

равноправности. Обухватио је анализу програма за подстицање 

запошљавања и самозапошљавања које спроводе покрајинске ин-

ституције и установе, као и израду препорука с циљем њиховог 

унапређења са становишта родне равноправности. За реализацију 

пројекта коришћена су искуства Владе Краљевине Шведске. Циљ 

пројекта био је да се препознају проблеми и да се сензибилише јав-

ност. Овај пројекат реализовали су запослени у Покрајинском се-

кретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова. Кључна 

активност пројекта била је родна анализа програма наведеног се-

кретаријата, затим програма Фонда за развој и Гаранцијског фон-

да АП Војводине, и припрема препорука за њихово унапређење 

са становишта родне равноправности. Све ово с циљем увођења 

одређених побољшања, како би се алоцирала средства за друга-

чије потребе жена, онакве какве мушкарци не испољавају. Препо-
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руке пројекта односиле су се на родно сензибилисање програма 

за запошљавање, који, иако је био врло афирмативан, до тада није 

садржао родну компоненту. Како су Пројектом били обухваћени 

и запослени у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање 

и равноправност полова, они су стечена знања применили тако 

што су сачинили родно сензибилисан буџет за 2009. годину. Овај 

пројекат је допринео стварању свести о томе да није потребно ак-

тивирати посебна, ванредна средства како би се у буџету намени-

ла средства за реализацију специфичних потреба жена. 

УНИФЕМ је током 2009. године подржао наставак спро-

вођења пројеката у локалним заједницама, сада под називом „Рав-

ноправне у буџету“. Панчево је обухваћено пројектом и у овом 

делу како би се редефинисале препоруке и инкорпорирале у град-

ски буџет.

Општи циљ ових пројеката јесте оснаживање запослених у 

локалним администрацијама и изабраних одборника/ца за спро-

вођење родних анализа локалних буџета, њихово оспособљавање 

и препознавање значаја родног аспекта програма буџета да својим 

знањем и активностима утичу на промене постојећег стања, однос-

но да активно учествују у редефинисању стратегија, чиме би се по-

бољшао положај жена и унапредила родна равноправност у локал-

ним заједницама. Један од циљева пројекта био је и увођење родне 

перспективе у рад делова локалне администрације, и одређене из-

мене административних процедура и праксе. Пројекти су имали 

велик утицај на оснаживање механизама скупштинских тела за 

родну равноправност. 

Управо су ангажовања невладиних организација веома 

допринела транспарентности оваквих иницијатива. У оквиру 

пројеката, који су реализовани уз подршку Развојног фонда УН за 

жене (УНИФЕМ), стручно су оспособљени/е тренери/це за област 

родно одговорног буџетирања, а потом су, за особе које непосред-

но утичу на креирање и усвајање буџета локалних самоуправа и 

покрајинских органа и институција, одржани семинари у Новом 

Саду, Ваљеву, Бачком Петровцу, Крагујевцу, Панчеву, Иригу, Ко-

вачици и Старој Пазови. Значајно је и то што су урађене родне 



66

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ • ЗНАЧАЈ РОДНЕ ОПРЕДЕЉЕНОСТИ ПРОГРАМА БУЏЕТА У СРБИЈИ

анализе делова буџета наведених локалних самоуправа, као и по-

крајинских органа и институција. 

Сва три пројекта била су усмерена на анализу и модифика-

цију буџета и буџетских политика с намером да се побољша развој 

родне равноправности како на покрајинском тако и на локалном 

нивоу. Оваквим развојним политикама женска права, као нео-

туђив део људских права, достигла би своју значајну афирмацију, 

чиме би били испуњени и стандарди које су Србији поставиле ЕУ 

и УН.

Сваки од пројеката пратила је и израда публикација у којима 

је садржан опис пројекта, његов циљ, ток пројекта и постигнути 

резултати у виду препорука, одређених иницијатива, упутстава, 

смерница и остварених промена. У оквиру првог пројекта објавље-

на је публикација „Ка политици родног буџетирања у Војводини“, 

коју је објавио Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 

равноправност полова. Исти секретаријат објавио је и „Прируч-

ник за увођење принципа родне равноправности у јавне полити-

ке“, шведског Комитета за подршку увођењу принципа родне рав-

ноправности у јавне политике, који садржи практичне методе за 

спровођење анализа јавних политика и програма. У оквиру другог 

пројекта објављене су публикације „Водич за родно буџетирање 

на општинском нивоу – војвођански модел“ и „Бачки Петровац 

– Уродњавање буџета“, чије су ауторке др Марина Благојевић и 

Александра Владисављевић. По окончању трећег пројекта издата 

је публикација „Женски глас у буџетској политици“, у којој се, по-

ред првог теоретског дела о родном буџетирању ауторке Зоране 

Шијачки, налазе три студије случаја, односно родне анализе буџе-

та Града Панчева и општина Ваљево и Крагујевац. 

Пројекти су имали вишеструк значај: ангажован је одређен 

број учесника, у анализе су били укључени запослени/е у локалним 

самоуправама као и лица која непосредно учествују у доношењу 

одлуке о буџету; поспешено је њихово оспособљавања за одређену 

тему, реализовани су постављени циљеви пројекта. Други аспект 

значаја ових активности током реализације пројеката јесте субли-

мисање и публиковање свих прикупљених информација, прибе-
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лешки, истраживања и студија случајева. С едукативног аспекта, 

ове публикације имају веома велик значај, јер егзактан је податак 

да је литературе с темом родног буџетирања у Србији изузетно 

мало. Истине ради, издаваштво везано и за област равноправ-

ности полова објављује се у малом броју у виду појединачних књи-

га, чешће се среће у тематским бројевима у разним издавачким 

кућама у земљи, или у појединачним бројевима часописа. Поред 

тога, оно је поприлично невидљиво широј јавности јер се штампа 

у малом броју примерака, а дистрибуција се одвија унутар женских 

невладиних организација. Ове публикације се не могу набавити у 

књижарама, а нема ни њихових приказа у новинама великог тира-

жа. Зато је од непроцењивог значаја то што се на крају реализације 

пројекта публиковало све оно што је прикупљено током актив-

ности, и што су те публикације представљене широј јавности на 

округлим столовима и трибинама који су организовани у локал-

ним заједницама. Актерке догађања промовисане кроз ту литера-

туру јесу жене, те тако њихова улога и значај у процесима постају 

препознатљиви. С обзиром на то да се и медији укључују у заврш-

ници догађања, односно да су присутни на промоцијама и пре-

зентацијама, жене постају апсолутно видљиве. То и јесте суштина 

родних политика: позитивна афирмација жена, укључивање у све 

аспекте друштвено- политичког живота ради постизања равноп-

равности и остваривања људских и грађанских права.

Претходно изнете афирмативне акције које се тичу побољ-

шања положаја жена кроз економску политику и позитивни ефек-

ти увођења родног буџета тешко да ће се имплементирати без 

одговарајућих владиних одлука или без институционалних меха-

низама за њихово спровођење. Из тог разлога, Извршно веће АП 

Војводине је на седници размотрило и прихватило информацију о 

пројекту „Ка политици родног буџетирања у АП Војводини“, те је 

донело следеће закључке: 

1. Задужују се покрајински органи да предузму активности 

на увођењу принципа родне равноправности у све страте-

гије, програме, пројекте и друге активности које спрово-

де.
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2. Задужују се покрајински органи да све податке о корис-

ницима/ама својих програма разврстају по полу.

3. Задужује се Покрајински секретаријат за рад, запошља-

вање и равноправност полова, да у складу с Уставом Репу-

блике Србије, којим држава јемчи равноправност жена и 

мушкараца и развија политику једнаких могућности, Од-

луком о равноправности полова и Националном страте-

гијом за побољшање положаја жена и остваривање родне 

равноправности, изради стратегију за увођење принципа 

родне равноправности у делатности покрајинских органа, 

како би овај приступ постао редовна пракса покрајинских 

органа, као и да обезбеди неопходну стручну помоћ и 

подршку осталим покрајинским органима. 

Усвајањем горе наведених закључака ствара се основа за даљи 

рад на системском укључивању принципа родне равноправности 

у активности покрајинских органа.4 Учесници у пројектима сло-

жили су се да је први корак свима био заједнички, и да су најпре 

обезбедили пресудну политичку вољу за увођење родних буџета. 

Следили су договори у релевантним институцијама система, те су 

препоруке настале као резултат родних анализа укључене у стра-

тешке документе. Рад на пројектима додатно је образовао поједин-

це о значају и начину увођења родне равноправности, те утицао на 

увођење политике родне равноправности. На овај начин изграђе-

ни су капацитети за планирање, спровођење и праћење резултата 

који се односе на родно буџетирање. Ти капацитети била су упра-

во лица запослена у институцијама и секторима укључиваним у 

рад на пројектима, а затим и механизми за родну равноправност 

на локалним нивоима. Важна је чињеница да је потврђен значај 

статистичких показатеља као и родно сензибилисаних анализа.

„Анализа родних аспеката статистике јесте битна јер допри-

носи спознаји да у друштву постоји невидљива али веома присут-

на дискриминација, подиже се свест жена и мушкараца о вред-

4 Одлука је усвојена на седници ИВ АП Војводине 16.11.2009. Њен садржај може се 
пронаћи на сајту ИВ АП Војводине http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs у архиви доку-
мената.
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ностима, квалитетима, значају и, коначно, о бројчаној снази жена. 

Самосвест жена један је од фактора који са своје стране сигурно 

доприноси мобилизацији да се неповољна друштвена ситуација 

промени. Коначно, и једни и други доприносе артикулацији и јас-

ној дефиницији проблема, који онда могу да буду политички при-

знати као проблеми и да се за њих тражи решење. С друге стране, 

већа заступљеност жена на позицијама моћи, њихово учешће у 

одлучивању у друштву једна је од најосновнијих потреба демокра-

тије. Дефиниција демократије, коју је усвојила Интерпарламентар-

на унија 1997. године у Универзалној декларацији о демократији, 

претпоставља стварно партнерство међу женама и мушкарцима у 

управљању друштва у коме раде жене и мушкарци заједно, равноп-

равно и комплементарно, у којем се обогаћују и допуњују у својим 

разликама“ (Балон, 2007: 1).

Свим пројектима заједничко је да су се спроводили на сли-

чан начин и то тако што су најпре формирани тимови за спро-

вођење пројеката. Потом су одржавани тренинзи за запослене у 

локалним самоуправама, односно покрајинским секретаријатима. 

Након извршених анализа одабраних буџетских ставки или про-

грама, усвојених стратегија или оних који су у фази израде, рађене 

су препоруке које је требало да коригују постојеће стање. Штампа-

не су публикације о спроведеним анализама и брошуре о родном 

буџетирању. Активности су представљене широј јавности орга-

низовањем јавних дебата, округлих столова, или током скупштин-

ских заседања на којима су их презентовале управо одборнице 

које су учествовале у пројектима.
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Јасно је да су институционални механизми зa спровођење равноп-

равности полова модератори увођења и спровођења родне рав-

ноправности у све стратегије и политике. То је добро замишљен 

хијерархијски модел на нивоу републичких, покрајинских и локал-

них влада.

Како дефинисати институционалне механизме? Дакле, упра-

во као структуру при извршној и законодавној власти која се бави 

успостављањем, омогућавањем и унапређењем равноправног 

учешће жена и мушкараца у свим сферама јавног и политичког 

живота. Механизми за равноправност полова, поред тога што 

креирају, утичу и на доношење и спровођење закона и принципа 

антидискриминације. Затим, врше утицај на одлучивање о при-

менама казнених и репресивних мера уколико се избегне пошто-

вање закона у делу спровођења принципа равноправности полова. 

Задатак механизама јесте и да иницирају и доносе мере афирма-

тивне акције за унапређивање положаја жена. Институционални 

механизми за спровођење равноправности полова морају да имају 

јасно дефинисан статус, мандат и овлашћења у свим оквирима и 

на свим нивоима. Такође, они морају да имају и финансијска сред-

ства како би им била омогућена независност и самосталност у 

функционисању.

Након 2000. године и успостављања политичке власти Ује-

дињене демократске опозиције Србије (ДОС), формирају се и 

први механизми за постизање родне равноправности у Војводи-

ни. Најпре је именовано лице за чланицу Извршног већа Војво-

дине без портфеља, дакле без средстава и реалне моћи, затим су 

конституисани Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 

равноправност полова, Савет за равноправност полова и Завод за 

равноправност полова. Потоњи представља институционални ме-

ханизам који пружа подршку извршној и локалној власти прили-

ком формулисања родноосетљивих стратегија и политика. Поред 

тога, Завод даје препоруке за измену законодавства, врши обуке 

које се тичу разних аспектата спровођења родних политика и бави 

се издаваштвом, с акцентом на родно осетљиве публикације. На 
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нивоу Владе Републике Србије формиран је Савет за равноправ-

ност полова као тело које даје смернице Влади за политику родне 

равноправности и иницира предузимање мера које доприносе 

остваривању равноправности полова. У оквиру Министарства за 

рад и социјалну политику, формиран је Сектор за родну равноп-

равност, који касније прераста у Управу за родну равноправност. 

Као скупштинско тело формирани су Одбор за равноправност 

Народне скупштине Републике Србије и Одбор за равноправност 

полова Скупштине АП Војводине. Именовано је и лице за заме-

ника/цу заштитника грађана за равноправност полова, и лице за 

заменика/цу покрајинског омбудсмана за равноправност полова. 

Готово у свим локалним управама формиране су локалне коми-

сије (савети) за родну равноправност, док је у некима именовано 

лице или су отворене канцеларије за равноправност полова. Коми-

сије (савети) као институционални механизми нису у потпуности 

афирмисали свој рад. Један од узрока може да буде и тај што лица 

која улазе у састав ових тела не препознају значај и делокруг свог 

рада. Разлог за то може бити и чињеница да комисијама (саветима) 

није дат јасан мандат приликом конституисања, иако га је пожељ-

но дефинисати пословником скупштине, који треба и да регулише 

њихов рад и састав. Поштовање једнакости међу половима тре-

ба да је у фокусу целокупне јавности, док посебна одговорност за 

њено спровођење лежи на политичарима/кама задуженим за доно-

шење одлука. Управо су то лица која, као представници грађана, у 

скупштинама креирају политике и, поред осталог, скупштинском 

одлуком именују представнике из редова у скупштини заступље-

них политичких странака у исте савете (комисије). Дакако, пожељ-

но би било именовати и нестраначка лица, односно представни-

ке грађана и цивилног сектора; међутим, мандате им такође дају 

представници политичких странака у скупштини. С обзиром на 

то да је формални критеријум припадност одређеној политичкој 

странци, именовању не претходи утврђивање појединачног инте-

ресовања или искуства у области равноправности полова. Стога 

и не изненађује чињеница да је праћење рада ових тела показало 

да многи чланови комисија не поседују довољна знања о равноп-

равности полова. Имајући у виду да је и широко распрострањено 
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мишљење да је равноправност полова само у интересу жена, не 

чуди да је веома мали број мушкарца који су именовани за чланове 

ових тела. Коначно се и показало да лица која су именована (од-

борници/е), а да при томе нису показивала занимање за активну 

промоцију равноправности полова, не могу бити у могућности да 

успоставе модалитете рада општине (града) с перспективом по-

бољшања у области равноправности полова.

Већина комисија (савета) за равноправност полова нема вла-

стите буџете за спровођење активности, што представља велик 

проблем, јер без одговарајућих ресурса за обављање активности 

комисијама прети опасност да постану чисто формална тела без 

видљивих резултата унутар својих општина. Чињеница је да само 

незнатан број ових тела уопште и захтева финансијска средства за 

обављање својих активности, а још и мањи број њих активан је на 

обухватању питања равноправности полова кроз процесе плани-

рања буџета општине (града). Недостатак финансијских средстава 

и одговарајућег кадра онемогућава савете и комисије које треба да 

делују у области људских права, те тако и суштински испуњавају 

свој мандат. Дакле, јасно је да је недостатак буџетских издвајања 

повезан с проблемима остваривања резултата на локалном нивоу, 

што у крајњој инстанци доводи до ограниченог знања и лоших 

програма у области равноправности полова од стране оних који 

управо и треба да утичу на обезбеђивање једнаких могућности. 

С обзиром на то да ородњавање политика представља нове 

процесе, појављује се потреба да сви, а то значи и представници 

грађана у локалном парламенту као и сами грађани, учествују и 

утичу на процесе, допуњујући се у процесима и афирмативним 

акцијама, наравно свако у оквирима својих деловања али и уз 

узајамну подршку.

Оквири институционалних механизама на покрајинском 

нивоу у потпуности су заокружени 2004. године, када је донета 

Декларација и Одлука о равноправности полова, чиме је створен 

правни оквир за остваривање родне равноправности на терито-

рији АП Војводине. 
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Успостављањем правног и институционалног оквира за ост-

варивање родне равноправности Извршно веће и Скупштина АП 

Војводине показали су јасну политичку вољу да се на територији 

Војводине предузму системски кораци ка остваривању родне рав-

ноправности у свим сегментима живота. Поред успостављених 

институционалних механизама за унапређење равноправности 

полова и доношења стратешких докумената којима се оствари-

вање родне равноправности уређује у различитим областима, 

напори да се унапреди родна равноправност огледају се у великој 

мери издвајањем неопходних финансијских средстава за реали-

зацију мера, програма и акција којима се доприноси остваривању 

принципа једнаких могућности за жене и мушкарце.

Да ли се и у којој мери програмска начела кроз институцио-

налне механизме заиста и примењују у пракси? Одговор на то пи-

тање заправо показује докле је Србија као земља стигла у процесу 

увођења родне перспективе у главне токове. Из свега до сада наве-

деног могло би се констатовати да је Србија на добром путу. Пра-

вац усмерава цивилни сектор, мада је још увек донекле огранича-

ван од стране појединих државних актера, односно институција. 

Јавност је све више обавештена о мерама које се спроводе ради 

потребе интегрисања родних политика у друштвенополитички 

живот појединаца. На то, поред НВО, утичу и женски форуми у 

оквиру појединих политичких странака које су препознале осо-

бит значај укључивања што већег броја жена у политички живот. 

Тиме их као актерке политичких странака укључују у процесе до-

ношења одлука. Управо чињеница да се жене налазе на позиција-

ма одлучивања, једна је у низу мера када је у фокусу ородњавање 

политика. 

Што се легислативе тиче, последња смо земља у Европи која 

је усвојила закон о равноправности полова. Међутим, то што је ус-

војен, не значи да се и отпочело са његовом доследном и потпуном 

применом, те је управо овде могуће пронаћи одговор на питање до 

које се мере ушло у главне токове с увођењем родне перспективе. 
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Треба имати у виду да се у Преамбули Европске повеље о 

равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу прецизира 

да „локалне и регионалне управе у Европи играју, и морају играти 

кључну улогу у примени права на равноправност својих грађана и 

становника, нарочито жена и мушкараца, у свим доменима њихо-

ве одговорности“ (Пајванчић, 2008 : 1).
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Родно буџетирање међународно је прихваћена метода која допри-

носи смањивању родних неједнакости и већ се спроводи у више од 

50 држава света. Ова стратегија неопходна је како би се постигла 

стварна а не само декларативна једнакост, а њен крајњи циљ је да 

утиче на смањење родне неједнакости. Она утиче на подизање нивоа 

свести о значењу равноправности полова и расветљава директни 

утицај буџета као крајњег продукта политике на полове.

Начини спровођења стратегије родног буџетирања разли-

чити су у земљама ЕУ и могу послужити као примери позитивне 

праксе. Упоредном анализом може се утврдити постигнути степен 

равноправности полова у Републици Србији у односу на земље 

које се налазе у њеном непосредном окружењу. Важно је истаћи да 

приказани примери позитивне праксе могу послужити као модели 

за будуће афирмативне активности на локалним нивоима. Поред 

тога указаће на могуће варијанте приступа увођења родних буџе-

та који имају свој вишеструки значај. Поред чињенице да овакви 

буџети повећавају информисаност грађана и јавних личности о 

постојању родних неједнакости, истовремено и афирмишу поли-

тику једнаких могућности. Крајњи циљ примене афирмативних 

активности јесте увођење у процесе равноправног укључивања 

жена у све токове јавног живота. Резултати постигнути у земљама 

ЕУ биће од значаја за стварање колективне родне свести. 

Анализирајући досадашња искуства појединих земаља, до-

лазимо до закључка да су у ове процесе укључени независни екс-

перти/киње и научни радници/це из различитих области, државне 

институције, цивилни сектор. У државама чланицама ЕУ иниција-

тиве за родно буџетирање покретали су неретко, поред представ-

ника универзитета или неких других истраживачких институција 

и појединих НВО, и службена лица при управама, министарстви-

ма, секретаријатима или њиховим стручним службама, као и 

стручњаци/киње из разних научних области, а пре свега из об-

ласти равноправности полова.
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Пример нордијских земаља указује на то да је процес буџе-

тирања, као и сам буџет, оријентисан искључиво ка резултатима у 

свакој држави. Из овога се може закључити да је стратегија родног 

буџетирања прихваћена као развојни план јер доприноси проце-

сима развоја друштва. У Извештају са Регионалне конференције 

„Родно осетљиви буџети – досадашња искуства и могућности при-

мене“, одржане 06–07. 11. 2008. у Бања Луци, у излагању Кетрин 

Шмиц (Catharinе Schmitz), генералне директорке фирме Indevelop-

IPM Sweden из Шведске, јасно се исказује да је родно буџетирање 

у овим земљама покренуто од стране влада и спроведено у оквиру 

владиних сектора. Све државе започеле су сa пилот-пројектима 

како би прикупиле искуство и развиле методе и средства, разли-

читим темпом и различитим обимом проширујући родно буџети-

рање унутар владиних сектора.

Краљевина Норвешка је уставна монархија, која се простире 

на површини од укупно 323.802 км2. Према проценама из 2018. 

године,5 њена популација износи 5.302.778 становника, а густина 

насељености је свега 16 становника по км2. Ово је земља с вео-

ма дугом традицијом када је реч о уродњавању политика. Закон о 

равноправности полова донет је 1979, и то је онај институционал-

ни механизам од стратегијског значаја за одређивање одговорнос-

ти свих јавних власти за промовисање равноправности полова. 

Додатна повољност за Норвежане/ке наступила је ревидирањем 

тог закона 2002. године, те су од тада обавезом промовисања рав-

ноправности полова на активан, планиран и систематичан начин 

обухваћене и организације из приватног сектора. Када је у питању 

јавна политика, за министарства је утврђена обавеза да у оквиру 

годишњих финансијских извештаја поднесу извештај о равноп-

равности полова у области кадровске политике. Министарства 

су отишла и даље, те су предлогом буџета за 2003, 2004. и 2005. 

годину обухватила и анекс с анализом према полу, не само за јед-

ну већ за читав низ буџетских области. На позив су се одазвала 

готово сва министарства. Касније, односно до краја 2005. године, 

требало је донети смернице како би се омогућио и додатно подста-

5 Овај и остале демографске податке наводимо користећи се, као најактуелнијим изво-
ром, енглеском верзијом Википедије.
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као процес интеграције родног аспекта у предлоге буџета владе за 

2007. Стога је министарствима упућен захтев да у оквиру својих 

буџета за ту годину поднесу извештај о процени утицаја на полове 

унутар предлога. Министарство за децу и породицу наложило је 

Државном заводу за статистику да припреми извештај о дохот-

ку, о запослености и о коришћењу слободног времена по основу 

полне припадности. Квалитетни статистички подаци који су при 

томе разврстани према полу основни су предуслов за родно буџе-

тирање. Средствима које издваја ово министарство финансира се 

рад особе која је запослена при Државном заводу за статистику, а 

крајњи циљ је ангажовање особе која треба да врши координацију 

и унапређење презентовања као и анализу статистичких података 

у вези с питањима равноправности полова.

Дакле, одлука и план владе да спроводи gender mainstreaming 

у јавној политици, законодавству и буџетима за норвешку државу 

јесте логичан след потеза који прати одлука о доношењу Закона о 

равноправности полова из 1979. као темеља, на шта се ослањају по-

литике равноправности полова. Од значаја је 2002. година, када је 

ревидиран Закон, затим 2003. година, када је урађена прва анали-

за према полу за читав низ буџетских издвајања, а исти поступак 

спроводио се и 2004. и 2005. године. Крајњи циљ ових активности 

био је подстицање увођења родног аспекта у буџетски процес у 

2007. години.

Република Француска држава је западне Европе. Површина 

Француске (рачунајући и њене прекоморске поседе) износи 643.801 

км², а њеног европског дела око 547.030 км². По површини је Фран-

цуска 42. држава у свету, а трећа у Европи, после Русије и Украјине, 

те највећа у Европској унији. Процене из 2018. године говоре да на 

њеној територији живи око 67.250.000 становника, тј. 105 станов-

ника на једном км². Крилатица ове земље је: Слобода, једнакост 

и братство (фр. Liberté, Égalité, Fraternité). Француска је један од 

оснивача Уједињених нација, НАТО-а, групе Г8 и Европске еко-

номске заједнице, претече данашње Европске уније. Такође је јед-

на од пет сталних чланица Савета безбедности и нуклеарна сила. 

Европској економској заједници приступила је 25. марта 1957. го-
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дине. Године 2000, парламентарци су позвали француску владу да 

приликом израде буџета прикаже шта је у финансијском смислу 

урадила на плану промовисања равноправности полова. Тада је 

настао тзв. жути прилог буџету („jaune budgetaire“), који се бавио 

правима и равноправношћу жена. Овај прилог има вишеструк зна-

чај. Пре свега, то је документ у оквирима законске регулативе те 

омогућава влади да прати дешавања на пољу развоја равноправ-

ности полова. Осим тога, кроз њега влада има могућност да ис-

каже своју политику путем буџетских издвајања за остваривање 

равноправности полова. Француска је 2004. године донела Повељу 

о равноправности међу женама и мушкарцима, која је за циљ има-

ла унапређење активности министарстава, а посебно локалне и 

регионалне власти у овој области у наредном трогодишњем пе-

риоду, али и помагање увођења циљно оријентисаног буџетирања.

Република Аустрија (нем. Republik Österreich) држава је у 

централној Европи. По политичком уређењу парламентарна је 

демократска република. Састоји се од девет федералних држава, 

и једна је од само две европске државе које су прогласиле сталну 

неутралност (друга је Швајцарска). Аустрија је чланица Уједиње-

них нација од 1955, а Европској унији придужила се 1995. године. 

Обухвата површину од укупно 83.871 км², а у јануару 2018. године 

имала је 8.823.054 становника те јој густина насељености износи 

100 становника по км². У Аустрији је независна група стручњака/

иња, универзитетских професора/ки и научних радника/ца 2001. 

године покренула пројекат током чије су израде вршене анализе 

буџета с позиција родног аспекта. Идеја је била идентификовати и 

проценити ефекте алоцираних финансијских средстава из буџета 

на буџетске кориснике. Циљ је био да се подигне свест о неопход-

ности примене и поштовања права на једнаке могућности, а пре 

свега о значају и потреби увођења родних буџета. 

Да би се спроводио процес родног буџетирања, при Ми-

нистарству финансија именован је координатор за gender 

mainstreaming, а затим су успостављени партнерски односи са 

НВО, што је резултирало изградњом мреже за родно буџетирање. 

Крајем 2002. године издата је и публикација, водич с одговорима 
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и упутствима за питања родног буџетирања у Аустрији. Истовре-

мено су се дешавале и промене на локалном нивоу, те је за њи-

хове потребе објављен приручник за примену родног буџетирања 

на регионалном и локалном нивоу. Федерална влада Аустрије је 

у марту 2004. године донела одлуку о почетку спровођења род-

ног буџетирања. На основу тога, Министарство здравља и питања 

жена отпочиње с анализом алокације буџетских средстава у об-

ласти политике лекова. Коначно, 2005. године, Законом о буџету 

јасно је дефинисана примена методе родног буџетирања као сред-

ства за увођење родне равноправности у све политике. Горња Аус-

трија такође је прихватила овај концепт, па је анализом на регио-

налном нивоу обухватила алокације средстава у јавној потрошњи 

и то пре свега у области образовања, здравства и спорта. Ове ана-

лизе, односно препоруке, требало је да изврше директан утицај на 

политику запошљавања и примену права на једнаке могућности, 

односно да услове подједнаке полазне основе за појединце/ке без 

обзира на полну разлику. Веома важан моменат јесте и чињеница 

да су анализе индиректно утицалена уочавање постојања еконо-

мије бриге и неплаћеног рада. Овим иницијативама 2005. године 

придружиле су се одређене градске управе и мање заједнице.

Краљевина Белгија је западноевропска земља укупне повр-

шине 30.150 км², у којој, према попису из јануара 2018, живи 

11.358.357 становника, односно 377 становника по км². Белгија је 

на културној раскрсници германске и романске Европе с холанд-

ским говорним подручјем на северу (Фламанци), немачким на ис-

току, те француским на југу (Валонци). Независност је стекла 1830. 

године. Када је у фокусу спровођење родних политика анализа, на 

примерима позитивне праксе из Белгије потврђен је постулат о 

потреби садејства државних органа и цивилног сектора. Пројекат 

су и овде покренули независни академски стручњаци/киње у са-

радњи с Федералним министарством за запошљавање и једнаке 

могућности. Овај експериментални пројекат покренут је 2002. го-

дине као продукт међународне конференције одржане у Бриселу, 

на тему „Јачање економског и финансијског управљања: ка родном 

буџетирању“, а у организацији UNIFEM-а, OECD-а, Нордијског са-

вета министара и Белгијске владе. Ова иницијатива имала је за 
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циљ сагледавање могућности примене родног буџетирања у ок-

вирима услуга Федералне владе Белгије. Пројекат се спроводио у 

неколико фаза и то кроз обуке државних службеника задужених 

за област буџета и равноправности полова, затим је следила фаза 

активног истраживања и, на крају, фаза ширења и размене инфор-

мација.

У Завршном извештају Стручне групе за родно буџетирање 

(EG-S-GB), Одељења за равноправност Генералне дирекције за 

људска права Савета Европе у Стразбуру, наведено је да је, осим 

пројекта на нивоу Федералне владе, све више чињеница указивало 

на повећано интересовање за питање родног буџетирања и на ре-

гионалним нивоима (како у Фландрији тако и у Валонији), на пар-

ламентарном нивоу (израђен је нацрт закона) и у оквиру цивилног 

друштва (женски покрет организује различите обуке на ову тему) 

(Савет Европе, 2005: 33).

Краљевина Шведска је скандинавска земља, највећа у север-

ној Европи. Службени језик је шведски. Заузима површину од уку-

пно 449.964 км², на којој живи 10.161.797 становника, те је 23 станов-

ника насељено на једном км². Шведска је монархија готово хиљаду 

година, с пореским системом који контролише парламент, Риксдаг. 

Парламент има 349 чланова, који се бирају сваке четврте године. 

Од прошлог века па до данас на тамошњој политичкој сцени доми-

нира Социјалдемократска партија. Развојни пут процеса уродња-

вања политика у Шведској упоредив је с процесима у Норвешкој. 

Дакле, још од 1994. као главна стратегија за остваривање циљева 

родне равноправности, преовладава управо gender mainsteraming, 

у оквиру кога су се спроводиле различите мере. Влада је 2001. годи-

не формирала радну групу која је у надлежности имала да предла-

же интензивирање деловања, па тако у 2002. години конституише 

управни одбор на „високом нивоу који ће се бавити питањима ве-

заним за gender mainsteraming у одељењима владе, као што су уп-

рављачки механизми, обуке, методе и контакт са особом за питања 

равноправности полова при министарствима“.6

6 Детаљнији подаци о овоме могу се пронаћи у Завршном извештају Стручне групе 
за родно буџетирање (EG-S-GB), Одељења за равноправност, Генералне дирекције за 
људска права Савета Европе у Стразбуру.
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Истовремено, у сарадњи с Управним одбором именованим од 

стране владе кренуло се с пројектом под називом „Једнако учешће“. 

Овај пројекат обухватао је покретање иницијативе за увођење 

родних буџета при одељењима владе, и реализован је у сарадњи 

с Одељењем за равноправност полова и Одељењем за буџете при 

Министарству финансија. На тај начин увођење јавних политика 

у буџетски процес постало је саставни део активности владе. То 

су омогућиле одлуке владе из 2003. којима је она „преузела одго-

ворност за спровођење родне анализе у свим областима полити-

ке како би се дефинисали циљеви и излазни индикатори за рав-

ноправност полова – односно, прва фаза процеса родног буџети-

рања“.7 С конкретним активностима кренуло се током јесени 2004. 

године, а резултати процеса представљени су Парламенту 2006. 

године. Све ово значило је да ће новац из државног буџета бити 

распоређен различитим групама жена и мушкараца, девојчица и 

дечака, и то на транспарентан начин, на основу њихових стварних 

потреба сходно постојећим условима. Даље, на основу резултата 

активности које је водио владин управни одбор кроз пројекат „Јед-

нако учешће“, на нивоу Владе усвојен је план за имплементацију 

gender mainstreaming-a у оквирима владиних одељена за период од 

2004. до 2009. године, с посебним акцентом на буџетски процес. 

У оквирима дугорочног плана, сваке друге године планирало се 

квалитативно оцењивање извршења плана. На годишњем нивоу 

пратиће се ток истог. Иницијативе ове врсте заживеле су у Швед-

ској како на локалном тако и на регионалном нивоу. Дакле, како 

видимо, у Шведској и Норвешкој владе и министарства појављују 

се као носиоци главних улога и као промотери усвајања и спро-

вођења gender mainstreaming-а. То уједно обезбеђује континуитет 

процеса родног сензибилисања буџета. Позитивне промене у од-

носу на квалитет живота жена могуће је очекивати тек на основу 

континуиране примене родно осетљивих буџета.

Савезна Република Немачка једна је од највећих индус-

тријских сила света, смештена у централном и западном делу Ев-

ропе. Површина Немачке износи 357.104 км², а с преко 82 милиона 

7 Пренето из Завршног извештаја Стручне групе за родно буџетирање. 
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становника најмногољуднија је држава чланица Европске уније. 

Густина становника износи 230 по км². По броју имиграната Не-

мачка је трећа држава на свету. То је савезна парламентарна репу-

блика коју чини 16 држава. Савезна Република Немачка чланица је 

Уједињених нација, НАТО-а, групе Г8 и потписница Протокола из 

Кјота. По мери БДП-а њена економија пета је на свету (после САД, 

Јапана, Кине и Индије), а према извозу Немачка је светски шампи-

он. Крилатица ове земље је: „Јединство и правда и слобода” (нем. 

Einigkeit und Recht und Freiheit). И у овој земљи процесе је покре-

нула Влада. Године 2003. оснива подгрупу за родно буџетирање 

(UAG-GB), коју чине стручњаци/киње у области равноправности 

полова и буџетирања, те они иницирају студију економске оправ-

даности за родно буџетирање која се спроводила током 2005/2006. 

године. Родно буџетирање било је инструмент покретања минис-

тарстава у правцу афирмативних активности. Стратегије родног 

буџетирања примењивале су се у неким регијама, као и на локал-

ном нивоу.

Швајцарска Конфедерација или Швајцарска алпска је земља 

и континентална држава у централној Европи с врло развијеном 

економијом, а посебно банкарством. Ово је савезна парламентар-

на република која има 26 кантона и дугу и снажну традицију по-

литичке и војне неутралности. Обухвата територију од 41.285 км², 

на којој живи укупно 8.401.12. становника, од чега 21,3% чине 

странци. Густина насељености је 183,9 становника по км². Проје-

кат родног буџета у Швајцарској покренут је 1990. године у Базе-

лу. Прецизније, ангажовање приватног института требало је да се 

фокусира на изналажење средстава, инструмената који би укази-

вали на последице смањења издвајања финансијских средстава из 

буџета, с обзиром на полну припадност. Резултати су објављени 

1996. године у публикацији „Штедети на женама?“ („An den frauen 

sparen?“). Под утицајем Савета жена, политичара и јавног мњења, 

Скупштина Базела одобрила је приступање изради елабората за 

израду издиференцираног статистичког материјала за град Базел. 

На изради студије активно су учествовали Канцеларија за једна-

ка права и Завод за статистику, а резултати су показали да 90% 
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потрошње припада једном полу. Студија је објављена под називом 

„Мале разлике у државним финансијама“ („Der kleine Unterschied 

in den Staatsfinanzen“). Швајцарска влада је 2005. године донела 

одлуку да се подаци добијени анализом ажурирају на годишњој 

основи, а статистички подаци сваке четири године.

Ирска или Смарагдно острво једно је од британских острва, 

у Европи треће по величини. Налази се на крајњем западу кон-

тинента, а подељено је на Републику Ирску, независну државу, и 

Северну Ирску, један од четири конститутивна дела Уједињеног 

Краљевства. Чине је четири покрајине са 32 округа. Простире 

се на површини од 84.421 км², док је у њој 2016. године живело 

6.572.728 становника. У Ирској је у оквиру спровођења реформе 

законодавства проширен Закон против дискриминације на пру-

жање добара и услуга, и заштите у области запошљавања. Поред 

Закона ојачани су и механизми, те је установљено тело и Одељење 

за равноправност полова. У Ирској се политика за равноправност 

полова спроводи кроз примену позитивних мера, те је сходно томе 

у оквиру Националног плана за развој за период 2000–2006. годи-

не усвојен gender mainstreaming.

Што се тиче Републике Турске, родно буџетирања готово да 

се није ни препознавало. Међутим, у новије време почињу да се 

стичу услови и за ову врсту примера добре праксе, с обзиром на 

чињеницу да је дошло до реструктурисања буџетског процеса и 

побољшања способности у оквиру државног механизма за рав-

ноправност полова. 

Чињеница је да су нордијске земље далеко одмакле у про-

цесима интегрисања родне равноправности у буџетске процесе. 

Тако се у Завршном извештају Стручне групе за родно буџетирање 

(EG-S-GB), „Gender budgeting“ (Родно буџетирање) Одељења за 

равноправност Генералне дирекције за људска права при Савету 

Европе у Стразбуру (Савет Европе 2005: 33) – наводи следеће:

„Још у периоду 2004–2006. године, Нордијски савет минис-

тара спроводи нордијски пројекат сарадње усмерен ка даљој инте-

грацији родних аспеката и равноправности у оквиру финансијске 
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политике нордијских земаља. Постоје бројне студије које наглаша-

вају питање равноправности полова у оквиру различитих области 

политике:

• Буџетски додаци: расподела економских средстава између 

жена и мушкараца,

• Студија алокације средстава у грани узгоја ирваса,

• Студија аспекта равноправности полова у здравственој 

заштити,

• Студија расподеле средстава у области пољопривреде,

• Студија општинског буџета,

• Студија подршке културним и рекреативним активнос-

тима за младе,

• Студија програма једнаких могућности за дечаке и девој-

чице,

• Анализа: анализа закона о професионалним обољењима 

и заштити на раду према полу.“

Побољшања у многим областима друштвенополитичког 

живота, па тиме и у области равноправности полова у земљама 

чланицама ЕУ, настала су управо применом законске регулативе. 

Ова чињеница једна је у низу вредности саставног дела процеса 

придруживања и укључивања у ЕУ. Савет Европе је, у складу с по-

требним реформама које треба остварити у државама централне 

и источне Европе како би се омогућило закључење Споразума о 

придруживању, поред општих критеријума из Копенхагена (1993), 

дефинисао и следеће критеријуме:

• успостављање принципа демократског уређења (пошто-

вање људских права, вишестраначки политички систем и 

тајни избори),

• испуњавање основних услова за прелазак на тржишну 

економију.

С обзиром на напред изнете иницијативе које се спроводе на 

глобалном и регионалном нивоу, и на основу увида у досадашње 

активности у области укључивања родних аспеката у јавне поли-
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тике и у Србији, може се извести закључак да су се током последње 

деценије ови процеси ипак убрзали. За грађане/ке Србије процес 

придруживања веома је важан јер ће реформа законодавног сис-

тема утицати на увођење реда, правне сигурности, одговорности 

како грађана/ки тако и доносилаца одлука, као и на грађење ин-

ституција које ће поспешити увођење демократских прерогатива. 

Како су женска права неодвојив део људских права, равноправ-

ност полова као једна од европских вредности биће инкорпорира-

на у све политике током процеса европских интеграција.

Даљи процеси конкретних активности преносе се на владе и 

остале институционалне актере пред којима је задатак да промо-

вишу активну и препознатљиву политику позиционирану у окви-

ре gendermainstreaming-а, која се морас проводити кроз све поли-

тике, стратегије и програме. 

Сходно овој тврдњи лако је извући закључак да је покретање 

афирмативних акција у локалним оквирима можда управо темељ 

спровођења политика родне равноправности, баш због чињени-

це да је локална власт најближа грађанима/кама и самим тим је 

најпре у могућности да препозна њихове проблеме и потребе, али 

и изнађе и спроведе решења за исте. С тим у вези, задатак локалне 

власти јесте да изрази и покаже заинтересованост за спровођење 

политика родне равноправности, не чекајући да их на то позове 

неко с вишег нивоа законодавне или извршне власти.

8.1. Заједнички принципи и карактеристике 

роднобуџетских иницијатива

Посматрајући горе наведене европске роднобуџетске иницијативе, 

можемо закључити да су им претходиле одлуке и план влада да gender 

mainstreaming уведу као стратегију у јавну политику, законодавство 

и у своје буџете. На примеру нордијских држава јасно се уочава да 

се родно буџетирање сматра изазовом за укупан друштвени развој 

у свакој од тих држава понаособ. Родно буџетирање покренуто је 

од стране влада и спроводило се у оквиру владиних сектора. Свим 

државама заједничко је то што су отпочињале с пилот-пројектима 
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како би прикупиле искуство, али и развиле методе и средства, а 

затим су наставиле да проширују и имплементирају родно буџети-

рање у оквиру владиних сектора. Овај начин алокације финансијских 

средстава са родном компонентом допринео је томе да управљање 

јавним сектором буде економично. Непроцењив допринос и олак-

шање увођења родних политика представља већ у пракси потврђена 

родно сензибилна статистика.

Уродњавање политика у Србији се превасходно базира на 

спорадичним покушајима и донетим одлукама, стратегијама и 

плановима декларативног карактера. То су углавном биле мање 

акције које су покренули појединци, иницијативе НВО, или су 

стратешки планови одређених академских институција. Иниција-

тиве су у великој мери покретали међународни експерти и пред-

ставници међународних институција. Одржавали су састанке с 

институцијама система, организовали дебате, округле столове, 

конференције, не би ли укључили и упознали ширу јавност с овом 

темом. Поред тога, организовали су семинаре и дистрибуирали 

публикације, флајере, промоматеријале, ближе упознавали јавност 

с друштвеним значајем ове области. Када је родно буџетирање као 

стратегија представљало део ородњавања политика у Србији, сама 

Влада није узимала учешће у смислу доношења одлука о обавез-

ности примене принципа родног буџетирања, односно о увођењу 

родних буџета. Влада и државне институције биле су фокусиране 

на друга питања препозната као приоритетна за грађане/ке Србије. 

И на локалном нивоу ситуација је била слична, односно није јасно 

исказана воља и намера локалних влада за ове процесе. Разлози 

за то налазе се пре свега у недостатку сензибилисаности у јавним 

институцијама на свим нивоима, и у недостатку капацитета меха-

низама за равноправност полова. Овоме доприносе и веома споре 

реформе јавне управе и јавних финансија. 

Већина пројеката и иницијатива засад је покренута у Војво-

дини, где је исказана политичка воља и намера институција да 

учествује у креирању и спровођењу родних политика. Циљ ини-

цијатива једнак је како на локалном тако и на покрајинском нивоу, 

и огледа се у намери да се аспект родне равноправности укључи у 
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буџет АП Војводине, као и у буџет локалне самоуправе. Потом, да 

се активније укључе запослени, предлагачи и доносиоци одлука 

у креирању родноосетљивих програма, и у расподелу буџетских 

средстава на основу родних анализа. На овај начин утиче се и на 

повећање свести свих ових лица и цивилног сектора о томе да се 

увођењем родног аспекта у буџетске процесе доприноси смањењу 

интензивно присутне неравноправности полова. Оваква прив-

редна кретања највише погађају женску популацију јер су, како 

се види на основу статистичких података, управо жене те које у 

већој мери остају без посла. Посебно су угрожене жене животне 

доби између 45–55 година, жене с посебним потребама, самохране 

мајке, Ромкиње, као и интерно расељена лица.

Да би се постигли дугорочни циљеви, потребно је оствари-

ти одређене предуслове за одрживост и наставак рада на стра-

тегији родног буџетирања. Од великог значаја за одрживост јес-

те постигнута политичка воља да се и у Србији примени gender 

mainsteraming. 

Имплементирањем родне равноправности у буџет могле би 

се тачно адресирати потребе и интересовања грађана из разних 

друштвених групација, што би истовременo дало слику дa равноп-

равност полова не значи тек пуки однос 50% жене: 50% мушкарци.

8.2. Родно осетљива процена ставки у буџету 

У оквиру спровођења пројекта „Ка политици родног буџетирања 

у АП Војводини”, један од пилот-пројекта спроводио се у Панчеву. 

Ауторка овог рада била је учесница у оба пројекта. У првом пројекту 

на изради студије случаја, односно анализе одабране ставке у буџе-

ту Града Панчева, и као консултанткиња у другом пројекту где се 

пратио процес могуће имплементације препорука насталих управо 

анализом буџетске ставке. У пројекте су биле укључене и општине 

Ваљево, Крагујевац, Ириг, Ковачица и Стара Пазова. Након завр-

шетка пројеката, током процеса евалуације, учесници/е дефини-

сали/е су заједнички закључак да није довољно у буџету одредити 

само неколико ставки намењених специфичним потребама жена. 
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Веома је важно да се оне равноправно укључе у јавну расправу, и 

да дају одговоре на питања у каквој средини желе да живе, које по-

требе имају, шта сматрају приоритетима од личне важности али и 

од важности за развој локалне заједнице. 

Други значајан закључак јесте неопходност скретања пажње 

јавности  иинсистирањем на питању да ли су средства планира-

на буџетом заиста и стигла до оних којима су потребна, и да ли 

економска политика и њени инструменти смањују или повећавају 

родне неједнакости. Важно питање представља и то колико су 

жене укључене, односно да ли се могу много више заинтересовати 

и укључити у припремање предлога буџета. Ове чињенице пред-

стављају полазну основу за даљи рад на спровођењу стратегије 

gender mainsteraming-а, овога пута и на локалном нивоу.

Следећи услов од стратешког значаја за увођење gender 

mainsteraming-а у све политике јесте да се у оквиру општине/града 

створи одговарајући правни оквир за спровођење политике једна-

ких могућности који ће у даљим процесима утицати на већи сте-

пен равноправности између жена и мушкараца у локалној зајед-

ници. Ове оквире даће локални парламент тако што ће исказати 

недвосмислену спремност одредбама статута. На овај начин биће 

дата могућност да се усвајају конкретна стратешка документа која 

ће обезбедити спровођење мера које ће стварати једнаке шансе за 

грађане и грађанке.

Један од оквира представља и статутом регулисана употреба 

родно сензитивног језика приликом коришћења термина који се 

односе на положаје, професије, односно занимања. У делу статута 

којим су преко органа управљања а у складу с Уставом и законом 

регулисане надлежности општине/града – целисходно је дефини-

сати остваривање, заштиту и унапређење људских права и инди-

видуалних и колективних права припадника националних мањи-

на и етничких група. У оквиру овог члана требало би дефинисати 

и старање о остваривању, заштити и унапређењу равноправности 

жена и мушкараца, усвајање стратегија и посебних мера усмере-

них на стварање једнаких могућности остваривања права и от-

клањања неравноправности.
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У делу статута који регулише рад органа општине/града, а 

који регулише обавезу скупштине да оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из њене надлежности, неопход-

но је предвидети оснивање сталног радног тела скупштине, савет 

или комисију за равноправност полова. Могли би да се оформе 

– што би, несумњиво, било још упутније – и неки други модали-

тети институционалних механизама за равноправност полова. 

То може да буде именовано лице (на пример, члан/ица градског 

већа, саветник председника општине или градоначелника/це за 

равноправност полова, помоћник/ца начелника општинске/град-

ске управе за равноправност полова). Упоредо с именовањем лица 

потребно би било формиратии сектор или канцеларију за равноп-

равност полова. На овај начин формирано тело у неком од препо-

ручених облика или именовано лице, обезбедили би континуитет 

активностима којима се спроводи gender mainsteraming. 

Као интегралном делу у оквиру саме структуре власти, ло-

калном механизму за равноправност полова пружа се могућност 

да стекне непосредно учешће у доношењу одлука које су у надлеж-

ности локалне самоуправе. Поред тога, стиче се могућност утицаја 

и учешћа у процесима одлучивања, али и ангажовања на примени 

истих. Стога је неопходно овом телу дати јасан мандат за рад, те му 

прописати надлежности и одговорност. То ће обезбедити да у про-

цесе планирања и израде стратешких докумената, или планирања 

и спровођења стратешких и других програмских аката општине/

града буде активно укључена комисија/савет за родну равноправ-

ност. Веома је важно омогућити и редовно финансирање овог тела, 

а тиме и финансирање активности којима се утиче на побољшање 

положаја жена и унапређење родне равноправности. Дакле, и де-

локруг рада комисије/савета за равноправност полова потребно 

је обезбедити оквирима статута локалне заједнице. Ово тело сва-

како треба да се обавеже на то да прати остваривање равноправ-

ности полова, да даје мишљење о предлозима аката које скупшти-

на општине/града доноси, али и да предлаже мере и/или покреће 

одређене активности у циљу остваривања политика једнаких мо-

гућности. Доношењем оваквих одлука и усвајањем предложених 

мера изражава се политичка воља представника власти у локалној 
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заједници која ће пружити могућност за све даље активности на 

спровођењу политика једнаких могућности. 

Полазна тачка у стратегији ородњавања јавних политика јес-

те реструктурирање буџета, односно додавање родне компоненте 

буџету. Буџет уистину јесте родно питање управо стога јер, из по-

зиције политичких структура, јавни расходи треба да буду „неу-

трални“. Из перспективе доносилаца одлука претпоставка је да су 

добра и услуге на располагању целој заједници. Због оваквих ста-

вова носилаца власти, односно доносилаца одлука на свим ниво-

има власти, буџети морају освојити своју родну позицију. Разлике 

између мушкараца и жена у потпуности ће остати непрепознате 

захваљујући претпоставци и идеји да су циљеви и инструменти 

економске политике широког дијапазона применљивости, те је то 

разлог нихове неутралности. У буџету морају да постоје расходи 

усмерени на посебне и конкретне потребе жена, као што су, на 

пример, здравствени програми за жене, програми превенције и 

сузбијања насиља у породици и других облика родно заснованог 

насиља, посебни програми за жене с малом децом, посебни обра-

зовни програми за девојке и младиће, афирмативне мере за запо-

шљавање жена, и слично. Даље, расходи усмерени на остваривање 

једнаких могућности односе се на потрошњу која има за циљ рав-

ноправност полова, као што су плаћена родитељска одсуства и бо-

ловања, олакшице за децу, подршка породицама с децом и слично. 

Да би се утврдиле и евидентирале посебне потребе жена у 

односу на мушкарце или неки други показатељи о постигнутом 

степену равноправности, потребно је успоставити родне статис-

тике, односно обезбедити прикупљање података и извештаја с об-

зиром на пол. И расходе је важно анализирати како би се устано-

вило у којој мери овакви родно неутрални буџети имају позитиван 

учинак подједнако на жене и мушкарце. Родне анализе управо до-

приносе уочавању како то институције утичу на креирање нејед-

накости. Сврха родне анализе јесте да обезбеди услове како би се 

програмима, пројектима, стратегијама и одлукама у потпуности 

предвиделе потребе, активности и улоге жена и мушкараца.
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Стратешко планирање људских ресурса у овом сегменту јес-

те од великог значаја. Важно је изградити капацитете унутар саме 

локалне самоуправе који би били оспособљени да планирају, пра-

те и извештавају о извршењу плана буџета с аспекта остваривања 

права на једнаке могућности. 

Родно буџетирање представља стратешки приступ, захтева 

солидну организацију као и одговорност носилаца јавне власти и 

државних служби. Пожељно је, а надасве корисно за све стране у 

процесима, да структуре власти успоставе институционални нор-

мативни оквир и да омогуће његову подесност како би се реали-

зовале политике једнаких могућности. Од суштинског је значаја с 

овим процесима отпочети већ на нивоу локалне власти, где се нај-

непосредније остварује управо највећи број индивидуалних права 

грађана и грађанки те се тако непосредно задовољавају и њихове 

свакодневне потребе и интереси.

8.3. Роднодисагрегиране процене свих корисника буџета

Рoдно буџетирање је једна од стратегија усмерених на родну рав-

ноправност те треба да чини саставни део шире стратегије усмерене 

на смањењe неравноправног односа моћи у друштву. С обзиром на 

то да је буџет инструмент за израду политика, односно инструмент 

за претварање политика у програме, њиме се доносе веома бит-

не одлуке о томе шта је политика приоритета. Пошто се средства 

расподељују у складу с одлукама на основу приоритета, значајно 

је одредити потребе буџетских корисника. Ово је разлог за спро-

вођење стратегије родног буџетирања јер је она основ за алокацију 

средстава у зависности од различитости потреба, а у складу са раз-

личитим утицајем на жене и мушкарце. Да би се постигла потпуна 

транспарентност буџета, важно је редовно информисати јавност о 

трошењу буџетских средстава као и о свему што утиче на промене 

у било ком смислу када су јавни приходи и расходи у питању. Сва-

ка промена стања средстава, било у виду повећања било смањења 

прихода, односно расхода, и те како повлачи за собом и одређене 

промене у оствареним позицијама.
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Имајући у виду то да су грађани на слободним изборима 

одабрали своје представнике, који ће их посредно представљати 

у органима локалне самоуправе8 те тако представљати њихову 

продужену руку којом се управља јавним пословим а који су од 

заједничког и општег интереса – схватамо да постоји извесна од-

говорност за све донете одлуке о трошењу буџета које представ-

ници власти регулишу. Наиме, у којој мери се средства буџетских 

корисника заиста њима и враћају.

Уставом Републике Србије дефинисано је право на једнаке 

могућности без обзира на полне разлике, различитости по било 

ком другом основу, као и за вишеструко дискриминисане особе.9 

Затим се дефинише уставна обавеза општине/града да води поли-

тику једнаких могућности,10 који у склопу тога могу и треба да 

предузимају и посебне мере.11 С тим у вези, јасна је и њена обавеза 

да такве мере спроводи и ради отклањања дискриминације, те да 

води рачуна о равноправности свих субјеката.

Нацрт одлуке о буџету усваја извршни орган општине/града, 

а након јавне расправе предлог одлуке о буџету усваја скупштина. 

Буџет се састоји од прихода и расхода. Одлука о буџету мора бити 

урађена у складу са Законом о буџетском систему и правилником 

о стандардном класификационом оквиру за буџет. Одлука мора 

да задовољава висок ниво стручности у делу структуре прихода и 

расхода. Приходе чине порези на зараде, приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште, текући трансфери од других нивоа власти 

(од РС и АПВ), примања од задуживања од пословних банака, при-

ходи од самодоприноса (уколико су расписани), од пореза на ка-

питалне трансакције и др. Алокација средстава врши се за трош-

кове скупштине општине/града, опште јавне услуге, социјалну 

заштиту, образовање, месне заједнице, културу, физичку културу 

и развој спорта, предшколско и основно образовање, и др. Да ли 

су и у којој мери јавни сервиси испунили очекивања грађана/ки, 

8 Закон о локалној самоуправи, члан 1.

9 Устав Републике Србије, члан 15.

10 Устав Републике Србије, члан 15.

11 Устав Републике Србије, члан 21, став 4.
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утврдиће се на крају календарске године, након оствареног увида у 

начин и меру потрошње средстава (уколико се овај вид евалуације 

примењује). С обзиром на то да је интерес истражити степен задо-

вољења посебних потреба које имају жене у односу на мушкарце, 

потребно је да се анализом утврди и степен родне опредељености 

буџета. Добијени резултати потврдиће степен интегрисања кате-

горије рода у буџетска издавања, и у сва релевантна документа.

Уколико постоји намера да се изврши роднодисагрегирана 

процена појединих јавних надлежности, треба их посматрати у 

односу на опредељена средстава из буџета. Дакле, процењиваће се 

у којој су мери суштински родно осетљиве одлуке, планови и про-

грами. Уколико се врши анализа са родног аспекта урбанистичких 

и просторних планова, посматраће се њихов утицај у односу на 

посебне потребе жена и мушкараца. На пример, за жене је веома 

важан број и територијални распоред школа, вртића, паркова, ре-

креативних зона, установа за стални смештај или дневни боравак 

старих и немоћних лица. Установе здравствене заштите и њихов 

тип (нпр. установе за специјалистичке прегледе), опремљеност, 

здравствене установе у руралним срединама, да ли их има довољ-

но и у којој мери могу задовољити потребе жена које су различите 

у односу на потребе мушкараца када је здравље у фокусу дискурса. 

Како је остваривање права из обавезног здравственог осигурања12 

приоритет за све грађане/ке, анализа ће дати преглед приоритета 

у домену пружања и организовања здравствене заштите и превен-

тиве у оквиру служби. И у овој области важно је фокусирати се 

на пружање услуга посебно сеоским женама, вишеструко дискри-

минисаним лицима, као и на планирање и организовање здравс-

твене заштите у руралним срединама. Добро је укључити планске 

систематске прегледе ризичних популација на ризична обољења, 

организовање и информисање грађанки о превенцији болести, 

прилагодити радно време радном времену запослених и слично.

12 Закон о здравственом осигурању, који се примењује од 01. 01. 2007, чланом 3. де-
финише следеће: „Обавезно здравствено осигурање је здравствено осигурање којим 
се запосленима и другим грађанима обухваћеним обавезним здравственим осигу-
рањем обезбеђују право на здравствену заштиту и право на новчане накнаде за слу-
чајеве утврђене овим Законом.“
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Анализе ће утврдити у којој мери и на који начин се у ло-

калној средини стара о остваривању људских и мањинских пра-

ва, односно колико се улаже у постизање равноправности жена и 

мушкараца, а посебно вишеструко дискриминисаних лица. И овде 

ће роднодисагрегирана процена након анализа усмерити извршну 

власт да креира буџете у складу с потребама оних којима су сред-

ства намењена.

Добро формулисане инвестиционе политике и капитална 

побољшања могу бити од велике користи, нарочито вишеструко 

дискриминисаним групама. Ту се мисли, на пример, на увођење 

водовода у ромска насеља као и у оне сеоске средине до којих он 

још увек није стигао.

За побољшање положаја жена од изузетног је значаја ставка 

у буџету на којој се налазе средства која ће омогућити креирање 

посебних мера за подстицање запошљавања и самозапошљавања с 

фокусом на развој женског предузетништва, затим за идентифико-

вање потреба, међусобно умрежавање, за формирање локалног га-

ранцијског фонда, за оспособљавање локалних предузетница.

Социјална заштита даје велике могућности којима се може 

утицати на побољшања егзистенцијалних проблема. С обзиром 

на то да је ово веома осетљиво и значајно подручје за деловање 

власти, уколико се издвоји новац за израду неке врсте социјалне 

карте становништва и њихових потреба, и сходно томе направи 

план даљих издвајања, знаће се прецизно шта су приоритети када 

је социјална заштита у питању. Веома је важно и друштвено ко-

рисно у довољној мери и по приоритетима алоцирати средства, на 

пример за помоћ жртвама породичног насиља, за СОС телефон, 

за помоћ вишеструко дискриминисаним групама, за помоћ самох-

раним родитељима, за дневни боравак и кућну негу старих лица.

Како би се адекватно и у потпуности пришло отклањању 

дискриминације по било ком основу, као и решавању појединач-

них проблема, потребно је обратити пажњу на обим и моделе 

пружања правне помоћи грађанима. У том контексту, анализе би 

обезбедиле идентификовање потреба, могли би да се дефинишу 
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приоритети, те да се након тога утврде предлози о могућностима 

и облицима организовања и пружања бесплатне правне помоћи. 

Посебно је важно обезбедити бесплатну правну помоћ жртвама 

породичног насиља, жртвама дискриминације, вишеструко дис-

криминисаним лицима као и самохраним родитељима. У том пра-

вцу могуће је организовати општинску службу бесплатне правне 

помоћи, сарадњу с канцеларијом локалног омбудсмана и слично.

Када је јавни превоз као један од јавних сервиса у питању, 

буџетска издвајања могу бити алоцирана ка оним особама којима 

је потребно суфинансирање или финансирање превоза, нпр. ка са-

мохраним родитељима, ученицима, незапосленим женама укљу-

ченим у поједине видове дошколовања, преквалификације или 

обуке који ће им обезбедити запослење. Од великог значаја може 

бити и организовање и финансирање превоза за инвалидна лица.

Сагледавање потреба жена и укључивање у спортске актив-

ности умногоме доприносе побољшању њиховог здравственог 

стања. Веома је важно равномерно дистрибуирати буџетска сред-

ства како би се подједнако вредновао и мушки и женски спорт, 

рекреација и физичка култура, и уједно поспешивао развој и муш-

ких и женских спортских дисциплина и клубова. 

„За локалну заједницу веома је важан културни аспект који 

спортско и рекреационо вежбање емитују као поруку широј сре-

дини. Масовна окупљања која атрактивни спортски наступи носе 

са собом, прилика су да се међу најширим масама емитује етичка 

порука. Начин понашања на јавном месту, визуелни миље спорта, 

умеће радовања и туговања, све су то елементи преко којих се на 

културном плану може утицати на грађанство. 

Бављење спортом добра је прилика и за социјалну инте-

грацију. Схватања појма заједништва, неговања својих и пошто-

вања туђих вредности, предуслови су цивилизованом учешћу у 

спортским манифестацијама. Жељом да се буде бољи од такма-

ца, појачава се позитивна идентификација са средином, и афир-

мише осећање припадности. Ово су основни предуслови за ус-

постављање самопоштовања, што је први степен у ресоцијализа-



102

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ • ЗНАЧАЈ РОДНЕ ОПРЕДЕЉЕНОСТИ ПРОГРАМА БУЏЕТА У СРБИЈИ

цији грађанства и враћања личног идентитета средине. Економски 

аспект такође је изричито присутан. Грађанка и грађанин корист 

могу остварити кроз услугу, учешће у активностима или манифе-

стацијама, или кроз активан однос и бригу друштвене заједнице 

за спортско-рекреативни живот појединца или читаве породице. 

С друге стране, кроз спорт и од спорта може живети пуно људи. 

Непосредно или посредно, односно индиректним или директним 

учешћем у спортским активностима, као селектовани спортис-

та, спортски посленик и сл., или као пратећа база која сервисира 

спортски живот у граду. Кроз спорт се обавља проток новца који 

помаже развитку привредног окружења. Масовност спортских 

приредби и медијска атрактивност надметања, омогућују прив-

редним субјектима да у пропагандно-промотивним активности-

ма, путем спорта артикулишу своје економске интересе.

Рекреација грађана управо је жељени модел понашања. 

Може се остваривати на различите начине: укључивањем у спорт-

ске екипе у својим организацијама, боравком у рекреационим 

центрима, личним избором слободних активности.“13

Улогу медија за формирање јавног мњења као и у инфор-

мисању локалног становништва, на следећи начин дефинисала је 

Сњежана Миливојевић: „Информисање локалног становништва 

путем медија битан је сегмент контекста стварања повољног ам-

бијента да се право жена и мушкараца на приступ локалним ме-

дијима оствари под једнаким условима. Средства комуникације 

обликују карактер одговарајућег друштва, утичу на привредни, по-

литички и културни живот а посебно на локални живот где могу 

вршити значајну улогу промотера стереотипних и патријархалних 

сагледавања улоге жене у друштвеном и породичном контексту.“ 

По мишљењу Сњежане Миливојевић, „владајуће представе о же-

нама умногоме зависе од медијског репрезентовања. Медијски 

текстови јесу одраз одређене културе и упућују на постојање до-

минантне политке.“14

13 Преузето из Елабората реформе система спорта и физичке културе у општини Пан-
чево, јануар 2003. год.

14 Објављено у публикацији Жене и медији – стратегија искључивања, Genero – посеб-
но издање, 2004.
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Уколико анализе заступљености жена у медијима и начина 

медијског представљања утврде овакво стање медијског репре-

зентовања, биће неопходно предложити посебне мере усмерене ка 

локалним медијима. Оне би требало да допринесу бољој инфор-

мисаности жена, да повећају информисаност о активностима при-

падница свог пола, односно да омогуће њихову већу видљивост у 

јавности. Ово је од посебног значаја када су у питању вишеструко 

дискриминисана лица, те се могу отворити посебне рубрике у 

штампаним медијима, на радију или у телевизијским емисијама.

8.4. Ефекти и користи родног буџетирања, отворена 

питања и изазов

Као и већина земаља централне и источне Европе, Република Србија 

и, унутар ње, АП Војводина налазе се у процесу административне 

и политичке транзиције. Током тог процеса дешаваће се промене 

унутар институција, у многим областима, а неке институције и об-

ласти потпуно су нове на овим просторима те, с тим у вези, посеб-

но осетљиве. У такве области потпада и питање равноправности 

полова. Неки од институционалних оквира нови су за ове просто-

ре, али представљају изразиту потребу политичког тренутка. Међу 

њима се истичу институционални механизми за равноправност 

полова јер су стратешки услов за постизање фактичке и потпуне 

равноправности међу половима. Досадашња искуства фокусирала 

су потребу конституисања ових механизама како би се, поред ос-

талог, и њиховим активностима поспешивало успостављање демо-

кратских политичких модела, социјалне правде, цивилизацијског 

степена поштовања људских права. Ово су неопходни предуслови 

за спровођење политике мира, регионалне сарадње а тиме и одр-

живог економског развоја и општег, па и локалног, просперитета.

Реализацијом стратегије родног буџетирања чврсто ће бити 

утемељена побољшања у сфери равноправности полова будући да 

овај вид алокације средстава омогућава укључивање бенефиција 

најугроженијим групама грађана/ки у буџетске трошкове. Тиме 

се постиже ефикасност у расподели јавних средстава. Анализом 

расподеле као и праћењем повратних ефеката утрошених средста-
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ва постиже се ефекат надзирања, чиме се добијају информације о 

томе коме је доступан који сервис финансиран јавним новцем. Мо-

ниторингом ће се поспешити увид у потрошњу буџетског новца, 

а објављивањем извештаја јавност ће бити информисана и укљу-

чена у јавне расправе, одлучивање и управљање јавним добрима. 

На овај начин подстиче се развој заједнице и утиче на развитак 

демократског друштва.

Крајњи продукт родног буџета јесте равномернији развој на 

свим нивоима. Крајњи циљ родног буџета омогућиће увид у спро-

вођење родне равноправности и смањење сиромаштва за угроже-

ну и дискриминисану популацију, док је остварени резултат ове 

стратегије постизање бенефита за родно дискриминисани слој 

становништва. 

Родни буџети отвориће могућност заступања родних инте-

реса и надзор над истим. Потом ће омогућити добијање инфор-

мација о родној дискриминацији као и о неефикасности система, 

па и о корупцији. Отвориће могућност препознавања потреба 

најсиромашнијих и најугроженијих група грађана. Чињеница да 

је родно буџетирање као стратегија добило своје место у јавној по-

литици, указаће на спровођење нових, различитих политика. Све 

наведено указује на преузимање одговорности представника јав-

них власти на свим нивоима одлучивања. Веома је битно да буџет 

буде инструмент за израду политика и да укључује доношење ве-

ома битних одлука о приоритетима политика те да расподељује 

средства управо у складу с тим одлукама.

Дакле, буџет је заправо политика. И родна равноправност 

мора да постане суштински део политика. Како се једним делом 

остварује кроз стратегију родног буџетирања, она јесте изазов у 

смислу да се направи веза имеђу циљева политике, приоритета за 

интервенцију и начина расподеле средстава. Као главна препре-

ка која угрожава процес родног буџетирања евидентирано је по-

мањкање политичке воље. Одлука о висини алоцираних средста-

ва чин је политичке воље, као уосталом и избор и именовање лица 

која ће учествовати у дефинисању опсега остваривања политике 

родне равноправности.
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Ово јесу изазови на које се може одговорити, али се мора вр-

шити сталан грађански и политички притисак. Још један изазов 

вреба, а то је опасност да процеси који су вођени и који су довели 

до одређених побољшања у степену постигнуте равноправности, 

не постану једнократна појава, већ да остану део целокупног стра-

тешког процеса. Чињеница је да се цивилно друштво много више 

ангажује на gender mainstreaming-у као и у процесима родног 

буџетирања од оних институција и особа које би заиста требало 

да се укључе и буду носиоци активности. 

Финансије локалних самоуправа увек су актуелна тема за 

грађане/ке, али као пракса у креирању показују се као недовољ-

но транспарентна и поприлично нејасна, не само за грађане/ке 

већ и за запослене у самим општинама. За превазилажење овак-

вих ситуација потребно је увести одређене промене. Једна од њих 

несумњиво јесте и програмски буџет, мада се увођење оваквог 

начина буџетирања и даље одлаже. Питање када ће с кренути с 

издвајањем средстава на основу понуђених програма, још увек 

не добија прецизан одговор. На овај начин одлаже се и процес 

увођења родне равноправности у јавне политике, јер је родно буџе-

тирање управо финансирање на основу програма и потпрограма 

у циљу успостављања равноправности и остваривања истих права 

и обезбеђивања једнаких могућности за све кориснике буџетских 

средстава. 

Елемент јавне управе и финансија буџетско је програми-

рање, и овај метод којим ће се планирати и припремати буџет за-

хтева широк спектар промена. Програмско буџетирање јесте део 

реформи јавне управе које треба да доведу до побољшања ква-

литета пружања услуга грађанима/кама. Предност програмског 

буџета представља лакше добијање информација које могу бити 

од велике користи доносиоцима одлука, а такође ће бити од ко-

ристи за анализу и доношење одлука, стратегија, планова, па и са-

мих закона.

Примена програмског буџета омогућава већу транспарент-

ност у коришћењу буџетских средстава. Родно буџетирање ути-

че и на веће укључивање јавности у процес предлога буџета. Ово 
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је пут који омогућава јасније сагледавање веза између политика, 

програма, ресурса и резултата. Изазов је свакако и чињеница да 

увођење програмског буџета захтева промену пословне културе 

већине буџетских корисника. Дакле, мењаће се из смера оних који 

се баве администрацијом и контролом, у правцу оних који упра-

вљају учинком, односно оних који су усмерени ка резултатима у 

смислу утицаја који програм има. Ово је уједно и знатно сложенија 

форма буџетирања, те дефинитивно представља изазов.

Многе до сада рађене анализе пружиле су низ података и 

доказа о евидентној економској маргинализацији жена. Истражи-

вања су указала да не постоји тачно утврђена мера у ком обиму се 

буџет ослања и на неплаћени женски рад у домаћинству, и у којој 

мери се тај рад повећава уколико долази до смањивања буџетских 

средстава за јавну потрошњу. Програмским буџетом биће могуће 

отклонити и ове лоше аспекте утицаја смањивања средстава пре-

ма појединим корисницима буџета. Поред тога биће могуће укљу-

чити и вредновати неплаћени женски рад.

За носиоце власти и доносиоце одлука изазов представља 

подстицање активности за постизање равноправности полова, 

међу које спада и планирање буџетских средстава за израду ква-

литетне базе статистичких података. Оне ће указати управо на 

разлоге неравноправности полова, као што су култура региона, 

миграције, незапосленост и друго. Потом ће указати на последи-

це које оставља неравноправност полова, какве су: алкохолизам, 

сида, наркоманија, повећан број самоубистава, насиља у породи-

ци, повећан број разведених бракова, упропашћених породица, 

малолетничке делинквенције, трговине људима. Ипак, из анализа 

и статистичких података произаћи ће и препоруке за решавање 

проблема неравноправности полова кроз одређене развојне про-

граме, затим за утицање на доношење и спровођење закона, мера, 

одлука у областима остваривања равноправности, социјалних 

права и сл.

Очигледно је да не постоји општи друштвени консензус о 

посебној угрожености жена, јер да га заиста има, буџети би били 

засновани на стратешком планирању и макроанализама. Изазов 
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је за носиоце власти било ког нивоа да укључе родне стратегије и 

родне анализе јер ће се помоћу њих формирати јасна слика стања 

друштва управо кроз статус жена, мушкараца, девојака и младића. 

Ове анализе указале би и на конкретне и специфичне потребе 

крајњих корисника/ца буџета према полу. Без утврђивања потре-

ба грађана/ки и њихових специфичних захтева, као и анализе и 

пројектног приступа за њихово решавање, може се десити да род-

но осетљиво буџетирање остане само у оквирима декларативних 

постулата. Не смеју се пренебрећи неке од чињеница које указују 

на значај имплементације стратегије родног буџетирања, и, поред 

тога, да се анализом буџета у који је имлементирана родна рав-

ноправност указује на то колико је важно овај проблем задржати 

у фокусу.

Имплементацијом родно сензитивног програма буџета до-

био би се инструмент који би сагледао одговорност влада за спро-

вођење родне равноправности. Оваквим програмом буџета била 

би обезбеђена транспарентност и ефикасно одржавање процеса 

равноправности у свим аспектима економске и социјалне поли-

тике.

После свега изнетог остаје да лебди питање како све то ост-

варити. Као један од могућих изазова намеће се и потенцијални 

одговор на постављено питање. На основу увида у све оно што је 

до сада урађено у оквирима равноправности полова, могу се дати 

одређене препоруке. Неопходан услов да се одржи континуитет у 

подржавању и координацији увођења gender mainsteraming-а на 

општинском или градском нивоу јесте анимирање појединаца да 

се активно укључе у процес, што заправо значи да треба именовати 

лице, родног експерта/кињу у служби општинског, односно град-

ског већа. То може бити и/или лице на нивоу сектора, искључиво 

у рангу руководиоца, које ће у оквиру службе имати одређен број 

запослених лица за обављање секторске делатности. Лице мора 

имати јасан мандат, прецизна овлашћења и чврсту одговорност, 

а служба мора располагати одређеним буџетским средствима као 

и свом потребном опремом. Координатор у служби општинског/

градског већа треба да прилагоди рад посебној области родне по-
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литике, да изгради солидну организацију, да укључи све нивое, и 

да сачини дугорочни акциони план. У оквиру њега, на локалном 

нивоу, треба донети одлуку и усвојити стратегију о спровођењу 

родне равноправности, као и акциони план за родно усмеравање у 

оквиру стратегије. Уз све ово, неопходно је да се у процес активно 

укључи и комисија или савет за родну равноправност. За целоку-

пан процес ородњавања политика на свим нивоима потребна је 

солидна организација са јасном поделом одговорности и улога. 

Изазов је одредити границу између прерасподеле моћи и ре-

сурса, и уобичајеног пословања. Отворено је питање ко ће одре-

дити ту границу. Корист од родног буџетирања биће вишеструка, 

како за оне ка којима се буде вршила пренамена и алокација сред-

става тако и за ширу друштвену зајдницу. Ефекти, у смислу пози-

тивних резултата родног аспекта програма буџета, рефлектоваће 

се кроз прогресиван развој демократског друштва.
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годину, наменски се издвајају средства из буџета за развој женс-

ког предузетништва, уведена компонента родне равноправности у 

постојеће јавне конкурсе за ОЦД, као једна од тема и критеријуми 

за доделу средстава. Уведена компонента родне равноправности у 

програме (само)запошљавања на локалном нивоу. Савет учествује 

у процесу доношења локалних стратешких документа и Одлуке о 

буџету Града.
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O ЗАВОДУ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Завод за равноправност полова је покрајинска уста-

нова основана 2004. године Одлуком Скупштине АП 

Војводине. Оснивањем Завода и доношењем Декла-

рације и Одлуке о равноправности полова заокружен 

је систем институционалних механизама на покрајинском нивоу и 

утемељен је правни оквир за остваривање родне равноправности на 

територији Војводине у областима које су у надлежности Покрајине.

Завод је основан као стручно тело у циљу промовисања кон-

цепта родне равноправности и израде препорука за интеграцију 

родне перспективе у све политике, мере, акције и програме које 

покрајинска влада доноси и спроводи.

Делокруг  рада Завода обухвата истраживачке програме и 

пројекте у циљу стварања база прецизних и актуелних података о 

положају жена као основа за израду препорука за побољшање по-

ложаја жена; едукативне програме у циљу повећања нивоа знања о 

значају родне равноправности и потреби уграђивања родне перс-

пективе у све друштвене сфере живота, као и промоцију концеп-

та родне равноправности на територији АП Војводине и пружање 

подршке локалним самоуправама у спровођењу политике једна-

ких могућности.

Посебан квалитет у раду Завода представља чињеница да 

истраживачке и едукативне програме прати богата издавачка де-

латност високих стандарда. Од 2006. године, када је делатност ус-

тановљена, до данас, Завод за равноправност полова је самостално 

или у суиздаваштву, објавио 33 публикације сврстане у пет едиција. 

Издавачка делатност Завода осмишљена је са циљем да обез-

беди трајно сведочанство о историји и искуствима женског акти-

визма и њиховим резултатима, као и да афирмише значајна дос-

тигнућа и допринос жена у најразличитијим областима живота. 

Она промовише стручну литературу и стручњаке и стручњакиње 

у области родне равноправности и обезбеђује драгоцен фонд ли-

тературе неопходне за образовање жена.



117

Едиција „Роза Луксембург” је посвећена докторским и мас-

тер радовима на тему родне равноправности са циљем да пред-

стави и афирмише стручњаке и стручњакиње који се баве родним 

политикама, а до сада су у оквиру ове едиције објављени следећи 

радови:

• Глобализација и развој заснован на људским правима из 

родне перспективе, Мирјана Докмановић, 2012.

• Родна перспектива у новинама антифашистичког фронта 

жена 1945-1953, Гордана Стојаковић, 2012.

• Вантелесна оплодња: родне и друштвене контроверзе“, 

Ксенија Кричковић Пеле, 2014. 

• Терминологија родне равноправности у енглеском, срп-

ском и мађарском језику – упоредна критичка анализа, 

Марина Илеш, 2014. 

• Политика једнаких могућности у Европској унији и Ау-

тономној Покрајини Војводини – родна равноправност и 

дискриминација у домену запослења, Ања Хемон Ђерић, 

2014. 

• Родни идентитети и интеркултуралност: критичка анали-

за афирмативних мера на високошколским институција-

ма у Србији 2000-2013. године, Славица Денић, 2015.

• Животна прича као метод бележења родних аспеката ис-

торије жена: Мађарица са Телепа, Анкица Драгин, 2015.

• Новинарке у Војводини: образовање, професионални ста-

тус и родни идентитети, Смиљана Милинков, 2016.

• Свилена кожа и пилеће срце: родни стереотипи у романи-

ма из лектире за основну школу, Јелена Стефановић, 2017.
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