СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 19/2019

19. март 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 3. и 39. Закона о равноправности полова („Сл.гласник РС“, бр.
104/2009), члана 9. Одлуке о равноправности полова („Службени лист Општине
Сремски Карловци“ бр. 8/2015 и 36/2016), члана 9. став 1. Одлуке о платама, накнадама
и другим примањима изабраних и постављених лица у органима Општине Сремски
Карловци и накнадама одборника Скупштине општине Сремски Карловци („Сл. лист
општине Сремски Карловци“, бр. 9/2019) и члана 67. став 1. тачка 15. Статута
општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 7/2019),
Општинско веће Општине Сремски Карловци на 71. седници одржаној дана 15. марта
2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И
ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Образује се Савет за родну равноправност и остваривање једнаких могућности
на територији општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Савет за родну
равноправност), као повремено саветодавно тело Општинског већа Општине Сремски
Карловци.
Члан 2.
Савет има председника/председницу и 2 члана/чланице које именује
Општинско веће Општине Сремски Карловци.
Савет чине представници оба пола, од којих је један члан
представник/представница НВО Сектора.
Члан 3.
Савет обавља следеће послове:
- разматра и даје мишљење о предлозима одлука и других општих аката из
надлежности органа општине, са становништва остваривања равноправности
полова;
- разматра питања из надлежности општине која се односе на равноправност
полова, заузима о њима ставове и даје предлоге за њихово решавање;
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- разматра предлоге за избор и именовање лица о којима одлучују органи општине,
са становиштва
остваривања
равноправне заступљености полова у јавном и
политичком животу (у области образовања, запошљавања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, туризма и др.),
утврђује мишљење и даје своје предлоге;
-разматра предлоге и представке упућене органима општине са становишта
остваривања равноправности полова, предлаже надлежним органима предузимање
мера за решавање питања покренутих у представкама и обавештава подносиоце
представки о предузетим активностима;
- покреће, иницира стратегију, политику и мере које доприносе унапређењу
равноправности полова;
- разматра годишње извештаје и заузима ставове о примени одлука и мера које
се
односе на равноправност полова;
- разматра планове акције за унапређење равноправности полова и подноси предлоге
у
вези са тим;
- сарађује са другим радним телима органа општине у питањима из њихове
надлежности, а која се односе на равноправност полова, а по потреби може
одржати заједничку седницу са другим радним телима органа општине;
-предлаже формирање повременог радног тела (анкетни одбори, комисија) ради
сагледавања стања у остваривању равноправности полова као и ради утврђивања
чињеница о појединим појавама или догађајима који се односе на равноправност
полова;
- прати имплементацију стандарда о равноправности полова у актима и политици
органа општине, а нарочито у областима: образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије заштите, туризма, рада и
запошљавања, људским правима жена, насиљу над женама, равномерне заступљености
жена на местима одлучивања,
институција
и
механизама
за постизања
равноправности полова, финансијама и др.
- предлаже питања из домена равноправности полова које треба разматрати.
Члан 4.
У Савет за родну равноправност и остваривање једнаких могућности именују се:
-

Сандра Фрљановић, за председника
Јована Поповић Бенишек, за члана
Александар Саша Стојкечић, за члана
Члан 5.

Савет доноси Пословник о свом раду.
Савет доноси Акциони план.
Савет доставља извештај о раду Општинском
Карловци најмање једном годишње.
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Члан 6.
Стручне и административно –техничке послове за потребе Савета обавља
Одељење за правне и скупштинске послове Општине Сремски Карловци.
Члан 7.
Накнада за рад Савета уређује се у складу са Одлуком о платама, накнадама и
другим примањима изабраних и постављених лица у органима Општине Сремски
Карловци и накнадама одборника Скупштине општине Сремски Карловци.
Члан 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-9/2019-I/1
Дана: 15. марта 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић с.р.
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