
          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА         

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 016-11/2023-01-4  

Датум: 01.02.2023. год.  

Велико Градиште 
                                                                                                                                                   

             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 75. седници одржаној дана 01.02.2023. године, 

донело је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ОПШТИНЕ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

       Разрешавају се чланови Савета за родну равноправност Општине Велико Градиште: 

 

1. Браниславка Величковић,  

2. Бранкица Макуљевић  

3. Данијел Живановић       

Члан 2. 

 Именују се чланови Савета за родну равноправност Општине Велико Градиште: 

 

1. Сања Станковић директорка Културног центра „Властимир Павловић Царевац“Велико 

Градиште – Председница савета 

2. Саша Живковић, директор О.Ш. „Вук Карџић“ Мајиловац, Заменик председника савета 

3. Сузана Ђорђевић, вд директорка Центра за социјални рад општина Велико Градиште и 

Голубац, Секретар савета 

 

             Члан 3. 

               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 се Савет за родну равноправност образује у органима управе јединице локалне самоуправе, 

а чине га именована или постављена лица, представници установа, органа и организација у областима 

значајним за родну равноправност и спречавање и сузбијање родно заснованог насиља, да прати стање у 

области родне равноправности, иницира и предлаже мере за унапређење родне равноправности. У раду 

савета обавезно учествују и лица задужена за родну равноправност у органима управе јединице локалне 

самоуправе, која тим саветима пружају стручну и административно-техничку потпору у раду 

         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, 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 задужено за родну 

равноправност у Општинској управи општине Велико Градиште 

Обзиром да је дошло до промене директора Културног центра „Властимир Павловић Царевац, 

Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац и О.Ш. „Вук Карџић“Мајиловац то су у 

Савет именована нова лица која по функцији представљају ове установе. 

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 нацрт Решења Општинском 

већу општине Велико Градиште за доношење решења као у диспозитиву.  

На основу свега наведеног Општинско веће општине Велико Градиште донело је Решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду  

у року од 30 дана од достављања решења 

 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                          ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                          Драган Милић,с.р. 

 
 


