
  На основу члана 63 став 1.тачка 2. Закона о родној равноправности (''Службени гласник РС' бр.52/21) и 

члана 32. Одлуке о родној равноправности на територији општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“ број 25/21),члана 70. Статута Општине Велико Градиште (''Службени гласник 

општине Велико Градиште'' бр.2/19 ) а на предлог Одељења за друштвене делатности и заједничке послове 

Општинске управе општине Велико Градиште, 

  Општинско веће ,Општине Велико Градиште на 30.седници одржаној дана 23.09. 2021. године, донело 

је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ  ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                 Члан 1. 

       Образује се Савет за родну равноправност Општине Велико Градиште. 

 

         Члан 2. 

 Савет за родну равноправност  чине: 

 

1. Милена Димитријевић,директорка Народне библиотеке „ Вук Караџић“ Велико Градиште; 

2. Браниславка Величковић,в.д.директора Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ Велико 

Градиште; 

3. Саша Бранковић,директор ЈУ „Спортски  центра „Велико Градиште; 

4. Драган Богичић,директор  ЈУ“Народног музеја „Велико Градиште; 

5. Драган Мандић,директор О.Ш.„Иво Лола Рибар“Велико Градиште; 

6. Дајана Стојановић,директорка ,Туристичке организације Велико Градиште; 

7. Весна Новковић,директорка Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште; 

8. Дејан Рајковић,директор О.Ш. „Миша Живановић“Средњево; 

9. Бранкица Макуљевић О.Ш. „Вук Карџић“Мајиловац; 

10. Љубица Митић ,директорка,ЈКП „Дунав Велико Градиште; 

11. Љиљана Стевановић ,директорка „Дом Здравља“ Велико Градиште; 

12. Славица Јанковић,директорка ,ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

13. Данијел Живановић, в.д.директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац; 

Административно-техничку потпору у раду савета пружаће  лице задужено за родну равноправност 

Општинске управе општине Велико Градиште. 

 

             Члан 3. 

 Задатак Савета за родну равноправност   је да:  

• прати стање у области родне равноправности; 

• иницира и предлаже мере за унапређење родне равноправности; 

Осим тога Савет може да: 

• разматра и предлаже интердисциплинарне (међуресорске) политике и стратегије за подстицање и 

унапређење родне равноправности ; 

• предузима акције и предлаже предузимање краткорочних мера које доприносе остваривању и 

унапређивању родне равноправности ; 

• најмање једном годишње оцењује учинке мера за постизање родне равноправности и о томе 

обавештава орган управе; 

• прати стање у домену родне равноправностии прикупља податке о показатељима родне 

равноправности и предлаже мере за њено унапређење ; 

• утврђује програм прикупљања, обраде и објављивања статистичких података (родно осетљива 

статистика) и других база података које ће бити родно осетљиве; 



 

• надгледа и редовно објављује извештаје о заступљености жена и мушкараца на изабраним и 

именованим положајима у органима, службама и установама ; 

• континуирано прати и анализира критеријуме који се примењују приликом избора и именовања на 

јавне послове и предлаже мере за отклањање препрека које се негативно одражавају на избор и 

именовање мање заступљеног пола ; 

• разматрају програме и предлажу мере за подстицање и оспособљавање жена за учешће у јавном и 

политичком животу; 

• прати процес имплементације општих и регионалних међународних стандарда и механизама за 

постизање родне равноправности; 

• предлаже питања од интереса за постизање родне равноправности за која сматра да их треба 

уврстити у дневни ред седница општинског већа или скупштине; 

• обезбеђује међуресорску сарадње на питањима родне равноправности; 

• обавља и друге полове везане за остваривање родне равноправности у складу са Уставом, 

законом, статутом и општим актом општине који регулише надлежности тела за родну равноправност. 

 

Члан 4. 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине  Велико 

Градиште“. 

 

О    б     р    а    з    л    о   ж    е   њ   е 

    

     Правни основ за доношење овог решења садржан је у члана 63 став 1.тачки  2. Закона о родној 

равноправности (''Службени гласник РС' бр.52/21) и члана 32. Одлуке о родној равноправности на територији 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште “ број 25/21).  

У члану 63.ставу 1. тачки 2 .Закона о родној равноправности (Службени гласник РС бр.52/21) 

прописано је да  јединица локалне самоуправе  својим актима  скупштине јединице локалне самоуправе 

ближе уређује избор,надлежности и начин рада тела  за родну равноправност.  

         Одлуком  о родној равноправности на територији општине Велико Градиште(„Службени гласник 

општине Велико Градиште“ бр.25/21) чланом 32. прописано је да Општинско веће општине Велико Градиште 

обрзује Савет за родну равноправност општине Велико Градиште. 

Чланом 32. наведене Одлуке  прописано је да Савет за родну равноправност чине именована или 

постављена лица ,представници установа  представници установа, органа и организација у областима 

значајним за родну равноправност, представници установа, органа и организација у области спречавања и 

сузбијања родно заснованог насиља као и то да  административно-техничку потпору пружа  лице задужена за 

родну равноправност у Општинској управи општине Велико Градиште 

  На основу напред наведеног стекли су се услови да Одељење за друштве делатности и заједничке послове 

а на  основ члана 63 став 1.тачки  2. Закона о родној равноправности (Службени гласник РС бр.52/21) и члана 

32. Одлуке о родној равноправности на територији општине Велико Градиште(„Службени гласник општине 

Велико Градиште“ број 25/21), упути предлог Решења , Општинском Већу општине Велико Градиште, за 

доношење решења као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду  у року од 30 дана од достављања решења 

 

Број:02-45/2021-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                                                                                  

              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                         

                                                                                                                                     Драган Милић, с.р. 
 

                                                


