
На основу члана 39. Закона о равноправности полова („Сл.гласник РС“ број 104/09) и 
члана 22. и 34. Статута града Крушевца („Сл.лист града Кру-шевца“ број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-ној дана 25.09.2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком оснива се Савет за родну равноправносткао посебно радно тело (у 

даљем тексту: Савет) и ближе уређује делокруг, састав,  начин избора и разрешења 
чланова  и начин рада Савета. 

 
Члан 2. 

 
Савет за родну равноправност града Крушевца образује се за разматрање и 

предлагање мера и активности, које су у функцији  остваривања равноправности полова и 
политике једнаких могућности на нивоу Града.  

 
Члан 3. 

 
Савет има председника и десет чланова, од којих је најмање 30% припадника  пола који је 

мање заступљен.  
Чланови Савета именују се  из реда представника органа Града,  удружења грађана, 

стручњака који се у свом раду баве унапређењем родне равноправности и  грађана. 
У раду Савета могу учествовати стручњаци  Центра за социјални рад, Дома здравља, 

Националне службе за запошљавање и других институција на нивоу Града, представници 
удружења грађана и стручњаци из различитих области, по позиву, без права одлучивања, 
у зависности од питања које је на Дневном реду.  

 
Члан 4. 

 
Председника и чланове Савета именује и разрешава Градско веће посебним решењем. 
Савет бира заменика председника из редова чланова Савета, који замењује 

председника Савата у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 
Мандат  Савета  траје четири године, а  исто лице може бити поново именовано за 

члана Савета.  
Градско веће може и пре истека рока на који су именовани разрешити поједине 

чланове Савета и именовати нове. 
 

Члан 5. 
 
Задатак  Савета је да:  
  
-разматра и даје мишљење о предлозима одлука, других општих аката и стратешких 

докумената из надлежности Града са становишта остваривања родне равноправности и 
једнаких могућности и прати примену утврђених стандарда о родној равно-правности 
нарочито у областима: запошљавања, здравства, образовања, насиља над женама, спорту 
и равномерној заступљености полова на местима одлучивања,  

-иницира и координира израду Локалног акционог плана за остваривање родне равно-
правности и прати његову реализацију, 

-учествује у креирању посебних мера на остваривању  родне равноправности  
упоступку израде стратешких докумената и акционих планова Града,   

-  иницира програме и предлаже мере за унапређење економског положаја жена и 
подстицање жена за учешће у јавном и политичком животу, прати стање и предлаже 
мереу областима бриге о женском здрављу и спречавању насиља над женама и насиља у 
породици,   

- оцењује учинке мера за постизање равно-правности полова и  остваривање политике 
једнаких могућности и о томе обавештава Скупштину,  

-прати вођење родно осетљиве статистике  и редовно објављује извештаје о 
заступљености жена и мушкараца  на изабраним и именованим функцијама у органима 
Града, јавним предузећима и установама,   

- сарађује са радним телима Скупштине града и Градског већа по питањима из њихове 
надлежности, а које се односе на родну равноправност и иницира одржавање заједничких 
седница,   



-подстиче сарадњу са  удружењима грађана, асоцијацијама градова и општина и 
другим градовима и општинама  на активностима за унапређење родне равноправности,   

- обавља и друге послове из надлежности града, а који се односе на остваривање 
родне равноправностиу граду, прописане Уставом, законом и Статутом града. 
 

Члан 6. 
 
Начин рада и одлучивања Савета, детаљније се уређује Пословником о раду Савета, 

који Савет доноси већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 7. 
 
Члановима Савета припада накнада за рад, као и друга примања у складу са Одлуком 

којом се регулишу питања накнаде одборника и чланова радних тела.  
 

Члан 8. 
 
Стручне, организационе  и административно - техничке послове  за потребе Савета 

обавља Градска управа -  Одељење за послове органа  града. 
 

Члан 9. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
I Број: 022-469/20       ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
 


