
 АКТ НА СНАЗИ 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ  
(„Сл.лист града Београда“, број 6/2006) 

 
 

I. Овом одлуком образује се Комисија за родну равноправност 
Скупштине општине Савски венац  (у даљем тексту: Комисија) у циљу бављења 
проблематиком родне равноправности, праћења појава на нивоу  локалне 
заједнице и предлагања одговарајућих мера за унапређење стања у овој 
области. 
 

II. Задаци Комисије су: 
 

1. Разматра и предлаже мере за унапређење политике локалне 
заједнице у постизању равноправности полова , као и мере за 
укључивање свих релевантних субјеката на покретању акција и 
пројеката који имају за циљ обезбеђење равноправности полова. 

 
 2. Прати доследну примену законских и других одредаба на нивоу 

локалне самоуправе базираних на принципу недискриминације и 
равноправности полова, даје мишљење о предлозима одлука и 
других прописа и општих аката  из надлежности локалне 
самоуправе са аспекта родне равноправности. 

 
3. Прати примену утврђених стандарда о родној равноправности у 

актима и политици Скупштине и Општинског већа , а нарочито у 
области образовања, здравства, рада и запошљавања, насиља 
над женама , равноправне заступљености полова на местима 
одлучивања, финансија  итд. 

 
4. Прати стање у области политике равноправности полова , креира и 

разматра планове акција за унапређење родне равноправности, 
даје иницијативе за предузимање мера које доприносе 
остваривању равноправности полова , оцењује ефекте предузетих 
мера и о томе обавештава Скупштину. 

 
5. Комуницира и сарађује са другим скупштинским радним телима по 

питању њихове надлежности, везано за родну равноправност, 
иницира заједничке седнице око заузимања ставова из ове 
области. 

 
6. Прати и анализира критеријуме селекције у различитим 

процедурама избора и именовања на јавне функције и предлаже 
иницијативе за отклањање препрека које се негативно одржавају 
на избор и именовање мање заступљеног пола.  

 



7. Прати податке о заступљености жена и мушкараца на изборним и 
именованим положајима  и предлаже мере за спречавање 
дискриминације оба пола на радном месту и приликом 
запошљавања. 

 
 8. Иницира програме оспособљавања и едукације запослених у 

Општинској управи и другим организацијама и установама у циљу 
промовисања равноправности полова. 

 
 9.  Разматра и иницира програме и предлаже мере за подстицање и 

оспособљавање жена за учешће у јавном и политичком животу, као 
и у другим сферама. 

 
 10. Прати стање и предлаже мере којима се обезбеђује брига о  

женском здрављу, борба против насиља над женама и 
пропагирање ненасилног заједничког живота итд. 

 
 11. Предузима активности везане за вођење родно сензитивне 

статистике 
 
 12. Разматра и друга питања од интереса за постизање равноправности 

полова 
 
              III. Комисија броји 7 чланова, које именује Скупштина из реда 
одборника   ( 3 члана) и по 1 представника   ДЗ "Савски венац", ОУП "Савски 
венац", Центра за социјални рад – Одељење "Савски венац" и  невладиних 
организација за женска права . 
     Комисија има председника и заменика председника које бира из 
реда својих чланова. 
    Мандат чланова Комисије траје док траје мандат Скупштине 
 
    IV.  Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије 
обављаће  Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу 
 
             V.    Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања . 
 

    VI.    Одлуку објавити у "Службеном листу града Београда". 
 

 


