МОДЕЛ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УВОЂЕЊЕ ГЕНДЕР/РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА (ГОБ) У 
ОПШТИНИ НЕВЕСИЊЕ  2012-2014 ГОДИНЕ



Циљ.Уведено родно одговорно буџетирање и унапријеђен правни оквир за увођење принципа родне равноправности у све законе,политике,мјере и програме на нивоу Општине Невесиње                                     
Излазни резултат 1. Успостављена структура за проведбу и праћење проведбе АП ГОБ 2012-2014 год. У Општини Невесиње
Активност
 Носилац активности
Индикатори
Рок
Потребна средства
1.1.Успостављање Радног тијела за координацију проведбе АП ГОБ 2012-2014 год. У општини Невесиње (бирати чланове по секторским задужењима)
Начелник Општине
Рјешење начелника Општине о формирању радног тијела
Јули,2012.год.
НЕ
1.2.Израда и усвајање Пословника о раду Радног тијела
Радно тијело
Пословник о раду
Јуни-Јули 2012.год.
НЕ
1.3.Праћење и периодично извјештавање начелника или заједно са извјештавањем о проведби АП за једнакост полова
Радно тијело
Периодични извјештај с приједлогом закључка
По потреби најмање једном годишње почевши од јануара 2013.год.
НЕ
Излазни резултат 2. Усклађен процес планирања са захтјевима ГОБ-а и одабрани пилот програми/трансфери/грантови
Активност
Носилац активности
Индикатори
Рок
Потребна средства
2.1.Иницијална оквирна анализа постојећих програма у секторима спорта и културе и оцјена њихове релевантности са аспекта равноправности сполова
Радно тијело/чланови из појединих сектора и одјела
Извјештај с резултатима анализе у два сектора
Јуни,2012.год.
Не
2.2.Идентификација и избор пилот програма/трансфера/грантова за увођење ГОБ
Радно тијело
Одлука радног тијела
Јуни,2012
Не
2.3.Родна анализа стратегија релевантних за изабране пилот секторе и укључивање измјена у ревидирану  Развојну стратегију општине нарочито у дијелове стратегије који обрађују сектор спорта и културе
Радно тијело са Савијетом за спорт/Савијет за културу
Извјештај радних група,периодични извјештај с приједлогом закључка за начелника Општине
Април,2013.год.
Овисно из буџета
Излазни резултат3: Процес планирања и израде буџета за једнаке могућности (ГОБ-а) у одабраним секторима на одабраним програмима/трансферима/грантовима
3.1.Анализа програма/трансфера/грантова финансираних из Буџета Општине Невесиње 2012-2013.год. са аспекта утицаја на родну равноправност (у пиолт секторима)
Радно тијело
Извјештај о резултатима анализа,периодични извјештај начелника о потрошњи по корисницима
Децембар, 2013.год.
Да
3.2.Израда  буџетске документације с информацијама о ГОБ-у у пилот секторима
Радно тијело
Служба за израду буџета
Припремљена буџетска документација према захтјевима ГОБ-а,периодични извјештај
2013 год. У складу са буџедтским календаром
Не
Излазни резултат 4.Прописи и процедуре извршења у пилот програмима усклађени са захтјевима родне равноправности
Активност
Носилац активности
Индикатори
Рок
Потребна средства
4.1.Анализа процеса,процедура доношења програма и буџета у пилот секторима са становишта родне равноправности (на основу резултата-учинака програма проведених у претходној финансијској години са аспекта родне једнакости)
Радно тијело

Извјештај о резултатима анализа,периодични извјештај према начелнику општине са закључцима
Децембар 2013.године
Екстерна(могући извори финансија 
GIZ, SNV, UN, Women
4.2.Израда препорука за измјену процеса и процедура доношења упутстава за остварење пилот програма/трансфера/грантова у складу са захтјевима родне равноправности
Радно тијело

Приједлог препорука,периодични извјештај начелнику
Децембар 2013-2014 године
Екстерна
Излазни резултат 5.Ојачани капацитет пилот сектора за проведбу АП ГОБ 2012-2014 године у Општини Невесиње
Активност
Носилац активности
Индикатори
Рок
Потребна средства
5.1.Припрема и проведба обуке за циљне групе о методама/техникама родно одговорног буџетирања
ГАП,Вањски експрти
Развијени модули за обуку,извјештаји о проведеним обукама
Април-јули,2012.године

Јануар-март
2013.год.
ГАП
5.2.Припрема и проведба обуке за циљану групу о методама/техникама родно одговорног буџетирања (родно дисагрегирана статистика,родна анализа закона,ситуациона родна анализа,родни индикатори,анализа учинка,итд.)
ГАП,радно тијело/Гендер Центар РС
Развијени модули за обуку,извјештаји о проведеним обукама
Септембар,2012. године
ГАП
5.3.Припрема и проведба обуке за анализу буџета са аспекта родне једнакости у складу са ГОБ-ом
ГАП
Развијени модули за обуку,извјештаји о проведеним обукама
Јануар 2013.године
ГАП
Излазни резултат 6.Усвојен стратешки план за наредни период
Активност
Носилац активности
Индикатори
Рок
Потребна средства
6.1.Израда АП ГОБ за наредни период
Начелник
Рјешење начелника
О оснивању радне групе
Март,2014.год.
Не
6.2.Припрема и штампа промотивно едукативне публикације о искуствима Општине на увођењу ГОБ-а проведбом АП ГОБ 2012-2014 године Општине Невесиње
Радна група
Публикација
Март-мај 2014.година
Да,буџет
6.5.Усвајање АП/СП ГОБ за наредни период
Радна група
Усвојена стратегија
Септембар
НЕ












НАПОМЕНА: Овај акциони план за ГОБ је додатак уз трећи циљ Акционог плана за унапређење једнакости и равноправности полова у општини Невесиње за период 2011-2015 године и у њему су активности детаљније разрађене.

