
На основу члана 3 и 11 Закона о родној равноправности (``Службени лист ЦГ``, 

број 46/07) а у вези са чланом 45 Закона о локалној самоуправи (``Службени лист 

РЦГ``, број 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и ``Службени лист ЦГ``, број 88/09, 03/10, 

38/12 и 10/14) и члана 32 Статута општине Андријевица (``Службени лист РЦГ- 

општински прописи``, број 21/04, 42/06 и ``Службени лист ЦГ- општински 

прописи``, број 2/11 и  21/13) Скупштина општине Андријевица на сједници 

одржаној дана 02.03.2016. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

О Д Л У К У  

o родној равноправности  

 

Члан 1 

Овом одлуком у Општини Андријевица (у даљем тексту: Општина) уређује се 

остваривање равноправности жена и мушкараца, доношење прописа и других аката 

и предузимање посебних мјера за спречавање дискриминације засноване на послу и 

стварање једнаких могућности за остваривање свих права и обавеза припадника/ца  

оба пола. 

Остваривање равноправности жена и мушкараца врши се у:  

- Скупштини и радним тијелима и комисијама која она именује; 

- Органима локалне управе; 

- Радним тијелима и комисијама које именује Предсједник/ца Општине; 

- Органима управљања јавних установа и ДОО чији је оснивач Општина; 

- Органима мјесних заједница на теритрији општине.  

 

Члан 2 

Овом одлуком, Скупштина општине Андријевица се обавезује на признавање и 

спровођење принципа равноправности полова у складу са уставним опредјељењима 

и законским прописима у Црној Гори.  

 

Члан 3 

Приликом избора одборника, образовања радних тијела,  избора односно 

именовања локалних функционера, постављање локалних службеника и избора 

директора јавних служби, органа мјесних заједница, по правилу се обезбјеђује 

родна равноправност сразмјерно проценту заступљености лица тог пола у укупној 

популацији, а најмање у проценту од 30% мање заступљеног пола.  

 

Члан 4 

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 5 

Принцип равноправности обезбјеђује 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 положај жена и  мушкараца у локалној заједници.  

 

Члан 6 

Принцип равноправности полова примјењује се и у поступку именовања лица у 

делегацијама које учествују у представљању општине у оквиру остваривања права 

и обавеза из њене надлежности.  

Приликом одређивања састава, избора и именовања делегација која представљају 

општину у међународној и међуопштинској сарадњи, сајамским манифестацијама, 

као и пројектима прекограничне сарадње жене и мушкарци биће равномјерно 

представљени.  

Оба пола имају право да равномјерно и без дискриминације представљају општину 

у међународној и међуопштинској сарадњи,  која се остварује у надлежности 

општине, да буду представљени и  да учествују у раду међуопштинских 

институција чија је чланица Општина Андријевица. 

 

 

Члан 7 

Састав сваке делегације која би по било ком основу представљала општину бира се 

најмање 30% лица мање заступљеног пола.  

 

Члан 8 

Органи општине су дужни да оцјењују и вреднују утицај свих својих одлука и 

активности на положај жена и мушкараца у свим фазама планирања,  доношења и 

спровођења одлука, као и да прикупљају,  евидентирају и обрађују по полној 

припадности статистичке податке и информације које се обрађују у оквиру њихове 

надлежности.  

 

Члан 9 

Органи општине водиће активну политику на промовисању и подизању свијести о 

важности и дјелотворности увођења начела равноправности полова у медијима.  

 

Члан 10 

Институцијални механизми  за остваривање родне равноправности су: Савјет за 

родну равноправност и контакт особа за родну равноправност.  

 

Члан 11 

Савјет за родну равноправност и координатор/координаторка у сарадњи са 

органима локалне управе и другим органима, установама и организацијама 

разматра одлуке и друга акта која се односе на остваривање начела родне 

равноправности и прати примјену тих аката кроз њихово спровођење.  

 

 

 



 

Члан 12 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу  

ЦГ -општински прописи``),  

 

 

Број : 030-8-2016-02/12 
Андријевица ,02.03.2016. године   

   
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 
 

ПРЕДСЈЕДНИК, 
др Звонко Вуковић, с.р. 
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