
Na osnovu člana 3 i 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Sl.list CG", br. 46/07), a u vezi sa članom 45 Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl.list CG", br. 88/09, 3/10, 38/12 , 10/14 i 3/16) i člana
38 tačka 2 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-opštinski propisi", br. 9/05, 23/07 i "Sl.list CG-opštinski propisi", br. 3/11 i
7/14) Skupština opštine Žabljak na sjednici održanoj dana 07.07. 2016.godine, d o n i j e l a je

O D L U K U
o rodnoj ravnopravnosti u opštini Žabljak

Član 1
Ovom Odlukom uređuje se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca, kao i preuzimanje posebnih mjera za

sprečavanje neposredne i posredne diskriminacije zasnovane na polu, te stvaranje jednakih mogućnosti za ostvarivanje
prava pripadnika/ca oba pola u opštini Žabljak (u daljem tekstu: opština), i to u:

- Skupštini i radnim tijelima i komisijama koje ona imenuje,
- organima lokalne uprave,
- radnim tijelima i komisijama, koje imenuje predsjednik/ca opštine,
- organima upravljanja javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština,
- savjetima mjesnih zajednica na teritoriji opštine i
- delegacijama koje po bilo kom osnovu predstavljaju opštinu.

Član 2
Prilikom izbora odbornika, obrazovanja radnih tijela, izbora, odnosno imenovanja lokalnih funkcionera,

postavljanja lokalnih službenika, izbora direktora javnih službi, savjetima mjesnih zajednica, po pravilu se obezbjeđuje
rodna ravnopravnost srazmjerno procentu zastupljenosti lica tog pola u ukupnoj populaciji, a najmanje od 30% manje
zastupnjenog pola.

Član 3
Propis ili drugi akt organa opštine ne može sadržati odredbu koja dovodi u nepovoljniji položaj lice jednog pola u

odnosu na lice drugog pola.

Član 4
Princip ravnopravnosti obezbjeđuje se donošenjem i realizacijom lokalnih planova djelovanja. Planovi djelovanja

treba da sadrže rodne komponente na osnovu kojih se vrši stalna procjena i vrednovanje ostvarivanja rodne ravnopravnosti
u skladu sa ovom odlukom kroz prikupljanje statističkih podataka i procjenu uticaja koju usvojene politike imaju na položaj
žena i muškaraca u lokalnoj zajednici.

Član 5
Predsjednik opštine je dužan da odredi službenika koji će obavljati poslove koordinatora aktivnsti u vezi pitanja

rodne ravnopravnosti iz svoje nadležnosti i učestvovati u pripremi i sprovođenju plana aktivnosti, u skladu sa zakonom
kojim se uređuje rodna ravnopravnost.

Član 6
Opština Žabljak vodiće aktivnu politiku na promovisanju i podizanju svijesti o važnosti načela ravnopravnosti

polova u medijima.

Član 7
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom listu CG-opštinski propisi''.
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