
 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 50-6/21 

Датум: __________2021.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

На основу члана 63. став 1. тачка 2. Закона о родној равноправности (''Службени 

гласник РС'' број 52/2021) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године,доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА 

 

 

I Образује се Савет за родну равноправност у следећем саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

 

1. Мирјана Радивојчевић, помоћница градоначелника 

 

ЧЛАНОВИ 

 

2. Зоран Стаматовић, Директор Народног позоришта, 

3. Драгана Дучић, Међуопштинска организација слепих, 

4. Тијана Костић, Градска управа- лице задужено за родну равноправност, 

5. Гордана Савић, Ужички центар за људска права и демократију 

6. Наташа Голубовић, Полицијска управа Ужице. 

7. Зоран Цветић, директор Градске галерије Ужице, 

8. Небојша Сарван, координатор за сарадњу са цивилним друштвом, 

9. Радмила Шојић Баћковић, Градска управа за финансије. 

 

 

II Задатак Савета је да прати стање у области родне равноправности, иницира и предлаже 

мере за унапређење родне равноправности. Савет сарађује са Комисијом за родну 

равноправност града Ужица. 

 

III Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Ужица'' 

 

IV Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању Савета за 

родну равноправност (''Службени лист града Ужица'' број 8/21) 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

_________________________ 



ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

Образложење 

Чланом 63. став 1. тачка 2. Закона о родној равноправности прописано је се да 

савет за родну равноправност  образује у органима управе јединице локалне 

самоуправе, а чине га именована или постављена лица, представници установа, органа 

и организација у областима значајним за родну равноправност и спречавање и 

сузбијање родно заснованог насиља, прати стање у области родне равноправности, 

иницира и предлаже мере за унапређење родне равноправности. У раду савета обавезно 

учествују и лица задужена за родну равноправност у органима управе јединице локалне 

самоуправе, која тим саветима пружају стручну и административно-техничку потпору 

у раду. 

Градско веће је на седници одржаној 2. августа 2021.године, утврдила предлог 

одлуке о образовању Савета за родну равноправност града Ужица и предлаже 

Скупштини да предлог размотри и усвоји. 


