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Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                            

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-289/2019-01 

Датум: 20.11.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 40. тачка 52. и члана 52. Статута општине Црна Трава („Службени 

гласник града Лесковца, број 8/2019) и члана 96. Пословника Скупштине општине Црна 

Трава („Службени гласник РС“, број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава на својој 

седници одржаној дана 20.11.2019. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

о образовању Комисије за родну равноправност  

 

1. Образује се Комисија за родну равноправност општине Црна Трава, као посебно 

стално радно тело Скупштине општине Црна Трава (у даљем тексту: Комисије). 

 

2. За председника и чланове Комисије именују се:  

 

- Александра Цветковић, за председницу Комисије 

- Владан Николић, за члана 

- Марина Крстић, за члана 

- Гордана Златковић, за члана 

- Бојан Цекић, за члана 

- Наташа Банковић Славковић, за члана 

- Дејан Стаменковић, за члана 

 

3. Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката 

које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, 

сагледава резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране 

извршних органа Општине и других органа и функционера одговорних Скупштини 

у погледу поштовања родне равноправности, посебно оних којима се остварује 

политика једнаких могућносати на нивоу Општине, разматра локалне акционе 

планове из области родне равноправности и примене стандарда о равномерној 

заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јавном и политичком 

животу Општине. 
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4. На рад Комисије сходно се примењују одредбе о раду сталних радних тела 

Скупштине општине Црна Трава из Пословника о раду Скупштине општине Црна 

Трава. 

 

5. Председник и чланови Комисије остварују право на накнаду за учешће и рад на 

седницама Комисије, као и право на накнаду путних трошкова, на исти начин као и 

чланови општих сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава.. 

 

6. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

____________________ 


