
Република Србија 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

-Одбор за равноправност полова- 

Број: 02-109/2012 

Дана, 15.11.2012. године 

П Р И Б О Ј 

 

ЗАПИСНИК  

СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

Седница је одржана 15.11.2012. године у сали Скупштине општине Прибој са почетком 

у 10:30 часова. 

Седници су присуствовали сви чланови/це Одбора и Борис Мрдовић, сарадник за 

послове скупштине и радна тела. 

Седницом председавала Зора Ћеловић, председница Одбора. 

 

На сеници је усвојен предложени дневни ред са допуном шесте тачке по хитном 

поступку- Учешће у кампањи 16. дана женског активизма, уз образложење да кампања почиње 

16. новембра и да не може да чеке следећи састанак. Након усвојене допуне усвојен је следећи 

дневни ред: 

 

1. Усвајање пословника о раду; 

2. Израда и усвајање Програма рада Одбора; 

3. Анализа реализације Акционог плана за 2011-2012.године Локалне Стратегије за 

унапређење родне равноправности; 

4. Доношење одлуке за иницирање изреде новог Акционог плана од 2013-2015. и предлог 

Скупштини  да се оформи тим за израду истог; 

5. Захтев да Скупштина усвоји Европску повељу о РР и захтев за финансирање 

планираних активности Одбора из буџета општине. 

6. Учешће у кампањи 16. дана женског активизма 

7. Разно. 

     ____________________ 

1.Тачка 

 

По првој тачки дневног реда уводно излагање имала је председница Одбора која је 

образложила Пословник и истакла да је исти у складу са општинским пословником. 

Пословник је једногласно усвојен. 

 

 

2. Тачка 

Председница Одбора је образложила предложени програм рада Одбора, који је без 

примедби и допуна једногласно усвојен.  

 

3. Тачка 

Чланови/це Одбора су анализирали Акциони план за 2011-2012. године локалне 

Стратегије за унапређење родне равноправности и донесена је одлука да све што није урађено до 

краја 2012. године буде садржано у наредном Акционом плану. 

Одбор је једногласно закључио да родне равноправност мора бити заступљена у свим 



стратешким документима општине. 

 

4. Тачка 

Одбор је донео одлуку да СО оформи тим за израду новог Акционог плана од 2013-

2015. године у оквиру Стратегије за унапређење родне равноправности и да у тиму обавезно 

буду чланови/це Одбора, ЖИП и остали актери који се баве родном равноправности (Центар за 

социјални рад, МУП, Суд...).  

 

5. Тачка 

Одбор је поднео иницијативу СО за усвајање Европске повеље о родној равноправности, 

која представља оквир израде акционих планова и стратегија за унапређење родне 

равноправности, која је иницирана од стране програма ПРОГРЕС-а у којем према потписаном 

споразуму учествује општина Прибој.  

Одбор је донео предлог финансијског плана својих активности, који би се финснсирали 

из буџета Општине и исти да се упуте председнику Општине, председнику СО и Одељењу за 

буџет у износу од 405.000,00 динара за планиране пројектне активности Програма рада Одбора. 

 

6. Тачка 

Председавајућа је образложила хитност учешћа Одбора у кампањи 16. дана женског 

активизма уз образложење да је то глобална светска кампања коју обележава преко 100 држава 

света. Кампања почиње 25. новембра Међународним даном борбе против насиља над женама, а 

завршава се 10. децембра Међународним даном људских права. Наше учешће у кампањи би 

било подела промотивног материјала који припрема АЖЦ Београд и округли сто на тему 

„Породично насиље“, који треба да финансира општина Прибој у вредности од 30.000,00 

динара. Округли сто би био одржан 25.11.2012. на  Међународним даном борбе против насиља 

над женама. 

 

7. Тачка 

Чланица Одбора Џигал Бинаса поставила је питање о финансирању текућих трошкова 

рада Одбора и дневница за путовања чланова/ца. 

 

Седница је завршена у 12,00 часова. 

 

       СТРУЧНА ОБРАДА                 ПРЕДСЕДНИК 

 

            Борис Мрдовић, дипл. правник           Зора Ћеловић 

  

 


