ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ
„РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ”
Служба за управљање људским ресурсима организoвала је семинар „Родна равноправност и
родно одговорно буџетирање”, 23. октобра 2018. године, у великој сали Скупштине Аутономне
покрајине Војводине.
Предавачице на семинару биле су: Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и
покрајинска секретарка за финансије, Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштитника
грађана-омбудсмана, Оливера Јанковић-Лековић представница организације UN WOMEN, Љиљана
Лончар представница Координационог тела за родну равноправност и Сања Николин, експерткиња
UN WOMEN за родно одговорно буџетирање и уродњавање политика.
Семинару је присуствовало више од 120 полазника - представника директних и индиректних
корисника буџета АП Војводине и представника општина и градова са територије АП Војводине,
којима се у уводном излагању обратила Смиљка Јовановић и представила институт родно
одговорног буџетирања, процес и сврху увођења – расподелу јавних средстава која омогућава
једнак и равноправан приступ припадницима оба пола, женама и мушкарцима.

Смиљка Јовановић представила је циљеве и очекивања увођења РОБ-а, нормативно-стратешки
основ, активности надлежног секретаријата за финансије у процесу родног буџетирања, искуства и
фазе овог процеса, тешкоће и изазове са којима су се суочавали и решавали их све до момента када
је родно одговорно буџетирање озакоњено и када се кренуло са планом да се уведе обавеза и да
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обухвати што више корисника. Секретарка Јовановић навела је и неколико примера добро
уродњених јавних политика из различитих области.

Снежана Кнежевић представила је основе родне равноправности у АП Војводини, важност,
правне и институционалне оквире и механизме за унапређење родне равноправности, стереотипе и
предрасуде као основ дискриминације, покрајинске родне механизме и њихове активности, као и
неке примере притужби из ове области које је решавао Покрајински заштитник грађана –
омбудсман. Наведени су и примери добре праксе и алати за родну перспективу.

Љиљана Лончар представила је основе родно одговорног буџетирања, указала на предрасуде
тј. разлике шта РОБ јесте, а шта није, шта су циљеви, методе, алати РОБ-а, представила је основне
кораке и план постепеног увођења РОБ-а, избор циљева на различитим нивоима, индикаторе,
праћење и извештавање.
Оливера Јанковић-Лековић лако се надовезала на излагање Љиљане Лончар представљајући
критеријуме за оцену релевантности РОБ циљева и индикатора, са детаљним објашњењима разлога
за увођење и примену критеријума, приказом родне анализе и тумачењем резултата.
Комплетну тему семинара заокружила је Сања Николин дајући преглед институционализације
РОБ-а и тренутне ситуације, дајући нам увид у то где смо сада у погледу увођења и имплементације
родно одговорног буџетирања. Детаљно је презентовала све фазе овог процеса објашњавајући
тачну позицију и степен напредовања у односу на очекивано, примере добрих искустава, али и оних
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мање добрих, карактеристике доброг извештавања, образложења спровођења, интерну
организацију праћења и извештавања корисника буџета Републике Србије и бројна друга искуства и
поређења наше земље и других земаља.

Учеснице и учесници имали су прилику да поделе своја искуства и дају повратне информације
нашим гошћама, као и да добију одговоре и објашњења на питања која су поставили.
У АП Војводини у последње три године, уз подршку организације UN WOMEN, започео је
процес родног буџетирања који коориднира Покрајински секретаријат за финансије. Значајну
подршку том процесу пружа и Координационо тело за родну равноправност које представља
национални координациони механизам за питања родне равноправности као и Покрајински
заштитник грађана – омбудсман који врши надзор над радом покрајинских органа управе.
Покрајинска влада, Служба за управљање људским ресурсима даје свој допринос овом
процесу организујући обуке и семинаре с циљем унапређења знања и вештина запослених о
политикама родне равноправности и родне перспективе, како би процес родно одговорног
буџетирања остварио пуну имплементацију.
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