
На основу члана 3 и 11 Закона о родној равноправности ( „ Сл. Лист ЦГ“, бр. 46/7), а у вези са 
чланом 45 Закона о локалној самоуправи („Сл. Лист РЦГ“, бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. Лист 
ЦГ“, бр. 88/09, 03/10, 38/12 и 10/14) и члана 33 тачка 2 Статута општине Беране („СЛ. Лист РЦГ“ – 
општински прописи, бр. 21/04, бр. 34/06 и „Сл. Лист ЦГ“ – општински прописи, бр. 6/11), Скупштина 
Општине Беране, на сједници одржаној  31. 03. и  01. 04. 2015. године донијела је  

 

О Д Л У К У  

о родној равноправности у општини Беране 

 
Члан 1 

Овом одлуком у општини Беране ( у даљем тексту општина ) уређује се остваривање 
равноправности жена и мушкараца и то у : 

- Скупштини и радним тијелима и комисијама које она именује; 
- органима локалне управе; 
- радним тијелима и комисијама, које именује предсједник/ца општине; 
- органима управљања јавних установа и Д.О.О. чији је оснивач општина; 
- органима мјесних заједница на територији општине. 

 
Члан 2 

Приликом избора одборника, образовања радних тијела, избора, односно именовања локалних 
функционера, постављења локалних службеника, избора директора јавних служби, органа мјесних 
заједница, по правилу се обезбеђује родна равноправност сразмјерно проценту заступљености 
лица тог пола у укупној популацији, а најмање у проценту од 30% мање заступљеног пола. 
 

Члан 3  
Пропис или други акт органа општине не може садржати одредбу која доводи у неповољнији 
положај лице једног пола у односу на лице другог пола. 
 

Члан 4 
Принцип равноправности обезбеђује се доношењем и реализацијом локалних планова дјеловања. 
Планови дјеловања треба да садрже родне компоненте на основу којих се врши стална процјена и 
вредновање остваривања родне равноправности у складу са овом одлуком кроз прикупљање 
статистичких података и процјену утицаја коју усвојене политике имају на полажај жена и 
мушкараца у локалној заједници. 
 

Члан 5 
Остваривање родне равноправности врши се преко контакт особе за родну равноправност и 
Савјета за родну равноправност. 
 

Члан 6 
У састав сваке делегације, која по било ком основу представља општину, бира се најмање 30% 
лица мање заступљеног пола. 
 

Члан 7 
Општина Беране водиће активну политику на промовисању и подизању свијести  о важности 
начела равноправности полова у медијима. 
 

Члан 8  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ЦГ- општински 
прописи“. 
 
 

Скупштина Општине Беране 
 
Број :02-030-159                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                     
Беране, 02. 04. 2015. године               Горан Киковић                                                 



                                                                                                          
                              
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
 

Правни основ 
 
 
Правни основ за доношење одлуке о родној равноправности у општини Беране садржан 
је у члану 3 и 11 Закона о родној равноправности (Сл.Лист ЦГ“, бр. 46/07), којим је 
прописано да су органи државне управе, локалне самоуправе, јавне установе, јавна 
предузећа и друга правна лица која врше јавна овлашћења дужни да, ради постизања 
родне равноправности подстичу и остварују родну равноправност, односно предузимају 
мјере и активности од значаја за остваривање родне равноправности. 
 
Разлози 
 
Разлози да доношење ове одлуке садржан је у обавези примјене Закона о родној 
равноправности, нарочито принципа роднобалансиране заступљености и приликом 
избора и именовања на одређене функције или одређене органе, образовања радних 
тијела, утврђивања састава званичних делегација од интереса за локалну самоуправу. 
 
На основу изложених разлога предлажемо, да се предлог одлуке усвоји као у тексту. 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ СА ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О РОДНОЈ 
РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ БЕРАНЕ 

 
 

Поступајући у складу са чланом 109 Закона о локланој самоуправи („Сл.лист РЦГ“, бр. 
42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. Лист ЦГ“, бр. 88/09. 03/10, и 10/14), чланом 29 Одлуке о 
начину и поступку учешћа локланог становништва у вршењу јавних послова ( „Сл. Лист 
ЦГ“ – општински прописи, бр. 22/12) и Закључком предсједника општине Беране бр. 01-
031-3613 од 05.12.2014. године утвђен је, нацрт Одлуке о родној равноправности у 
општини Беране и исти стављен на јавну расправу у складу са планом одржавања јавних 
расправа. 
Позив за јавну расправу достављен је локалном јавном емитеру радио Беране, 
постављен на web sajtu општине Беране и стављен на огласну таблу општине. 
Јавну расправу је организовао Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
према Плану спровођења јавне расправе у малој сали општине Беране у сљедећим 
терминима. 

- за привреднике и предузетнике 10.12.2014.године у 12.00 часова; 
- за грађане, представнике МЗ и синдикат 12.12.2014. године у 12.00 часова; 
- за Невладине организације 17.12.2014. године у 12.00 часова и 
- за представнике политичких партија 19.12.2014. године у 12.00 часова. 

 

Поред позива за учешће у јавној расправи заинтересовани субјекти су могли доставити 
предлоге, примједбе и сугестије на факс и електронским путем до 20.12.2014. године. 
Интересовања за јавну расправу није било као ни предлога, примједби и сугестија, које су 
се могле доставити у писаном облику. 
 

 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 


