На основу члана 63. Закона о родној равноправности (,,Службени гласник Рс , број
52/21) и члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада ,
број ј 1/19), Скупштина Града Новог Сада на ХХј седници од 29. новембра 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА родну лвноплвност ГРАДА новог САДА
Тачка 1.
Овим решсњем образује се Савет за родну равноправност Града Новог Сада (у дањем
тексту: Савет) и уређује избор, надлежност и начин рада Савета.
Тачка 2.
Савет има председника, заменика председника и 11 чланова, од којих је најмање 40%
припадника пола којије мање заступњен.
Савет чине именована и поставњена лица у органима Града Новог Сада (у дањем
тексту: Град), прсдставници установа и организација чија је надлежност и делатност од
значаја за афирмацију принципа родне равноправности и политике једнаких могућности у
Граду, спречавања дискриминације и сузбијање родно заснованог насиња, као и представници
организација цивилног друштва која се у свом раду баве унапређењем родне равноправности.
У раду Савета обавезно учествују лица задужена за родну раввоправност у органима
јединице локалне самоуправе, која Савету пружају стручну и административно-техничку
nодршку.
У раду Савета могу учествовати и стручњаци из различитих области од значаја за
унапређење родне равноправности, а који немају своје представнике у Савету, без права
одлучивања.
Градско веће Града Новог Сада именује председника, заменика председника и чланове
Савета и доноси акт о именовању лица задуженог за родну равноправност.
Тачка 3.
Савет обавња следеће послове:
прати примену прописа из области родне равноправности,
предлаже доношење аката, из надлежности Града у цињу остваривања родне
равноправности и политике једнаких могућности,
предлаже и предузима мере и активности које доприносе унапређењу родне
равноправности, нарочито у областима: запошЈБавања, социјалне и здравствене
заштите, образовања, васпитања, науке и технолоіпког развоја, културе, спорта,
заштите животне средине, спречавања и сузбијање насиња на основу пола, полних
карактеристика, односно рода и насиња према женама, финансија и др.
прати стање у области јавних политика и подстиче примену равномерне
заступњености полова на местима одлучивања у Граду,
прати примену утврђених стандарда из области родне равноправности,
сарађује са другим радним телима у органима Града по питањима из њихове
надлежности, а које се односе на родну равноправност и иницира одржавање
заједничких седница,
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подстиче сарадњу органа Града са удружењима трађана, асоцијацијама градова и
опuјтина, другим градовима и општинама и органима Аутономне покрајине
Војводине и Републике Србије, у спровођењу активности у областима родпе
равноправности,
обавња и друге послове који се односе на остваривање родне равноправности у
Граду, у складу са прописима.

Тачка 4.
Савет доноси Пословник о раду, којим се уређује начин рада Санета.
Савет доноси зак.њучке, мишњења, предлоге и друге акте, као и посебне препоруке
засноване на међународним пове.њама и конвенцијама и другим прописима, већином гласова
чланова Савета.
Тачка 5.
ГЈредседник Савета представња Савет, сазива и руководи седницама, потписује акта и
врши друге послове у складу са Законом, Статутом и овим решењем.
Тачка б.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Новог Сада .
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