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Родно осетљива формулација буџета подразумева увођење критеријума родне 

равноправности као критеријума који треба да прожима циљеве и све планиране активности у 

оквиру секторских политика исходно томе алокацију одговарајућих средстава. 

Приликом креирања и спровођења програма и програмских активности потребно доследно 

интегрисати родну димензију у политике, тј. преиспитати:  

• да ли политике које се спроводе имају у виду положај жена и мушкараца у датој области;  

• да ли узимају у обзир њихове потребе;  

• какав ће утицај њихово спровођење имати на животе жена и мушкараца, као и на животе 

посебних група жена и мушкараца;  

• да ли побољшавају положај жена, доприносе родној равноправности и смањују постојеће 

неравноправности. 

Потребно је утврдити да ли политике које се спроводе препознају потребе жена и мушкараца у 

области којом се баве, да ли планиране мере одговарају на те потребе, да ли су за решавање 

ових проблема издвојена адекватна средства, како су средства распоређена, те да ли 

доприносе унапређивању родне равноправности. 

Приликом дефинисања циљева и индикатора потребно је узети у обзир специфичне потребе 

жена и мушкараца, њихове могућности и евентуалне неравноправности. Приликом 

формулисања  циљева,  потребно је експлицитно навести да се циљ односи на жене и на 

мушкарце у оквиру циљне групе програма или програмске активности. Стога, у циљев има у 

место општих израз а као што су „лица”, „запослени”, „млади”, „спортисти”, „грађани”, 

„научници”, треба упућивати на жене и мушкарце, запослене жене и запослене мушкарце, 

младиће и девојке, спортисте и спортисткиње, грађане и грађанке, научнице и научнике итд. У 

складу стим, и индикатори треба да буду доследно разврстани према полу и другим 

релевантним обележјима како би се омогућило праћење утицаја делатности коју спроводимо 

на жене и на мушкарце, а потом и процена родних ефеката. 

Родно осетљиви циљеви треба да подразумевају основне родне проблеме у сектору у коме се 

делује, те да уважавају различит друштвени положај жена и мушкараца, специфичне препреке 

и изазове са којима се суочавају, као и да доприносе елиминисању неравноправности и 



дискриминације. Циљеви треба да буду релевантни, да се баве кључним проблемима, а 

морају бити и реалистични и праћени адекватним средствима за спровођење.  

Родно осетљиви индикатори или родни индикатори мере промене у области родне 

равноправности, у друштвеном положају жена и мушкараца у току неког периода. Они се 

употребљавају да би се проценили ефект и политика на родну равноправност, сагледали 

изазови битни за успех, те прилагодили програми и активности ради успешнијег остваривања 

циљева у области родне равноправности и ради смањења негативних ефеката политика на 

жене и на мушкарце. 

 


