
                                                                                                                    ПРИЈЕДЛОГ       

На основу члана 39. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
6. редовној сједници одржаној дана ______________донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова 

 
I 

Овом одлуком се именује Комисија за једнакост и равноправност полова у сљедећем саставу: 
 

− Биљана Писић, предсједник, 
− Биљана Милић, члан, 
− Слађана Тијанић, члан, 
− Јованка Глишић, члан, 
− Бојана Танацковић, члан, 
− Слађана Поповић, члан, 
− Љиљана Тохољ, члан, 
− Александар Крсмановић, члан, 
− Веселин Тијанић, члан. 

 
II 

Задатак Комисије за једнакост и равноправност полова је да: 
 

- прати положај жена у граду Зворник и имплементацију њихових законом признатих права, 
- залаже се и промовише једнака права и могућности за мушкарце и жене, 
- сарађује са локалним и међународним невладиним организацијама и свим осталим који 
се баве питањима једнакости и равноправности полова, 

- сарађује са Гендер центром Републике Српске, 
- учествује у реализацији пројеката Гендер центра Републике Српске који се односе на 
подручје Града Зворник, 

- прати доношење битних одлука у Граду Зворник ради евиденције остварења једнаког 
утицаја жена и мушкараца у развојном процесу. 

. 
 

III 
Комисија за једнакост и равноправност полова једном годишње подноси извјештај о свом раду 
Скупштини града Зворник. 
 

IV 
За рад Комисије за једнакост и равноправност полова одговоран је предсједник Комисије. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града 
Зворник". 
 
 

Образложење 
уз приједлог Одлуке о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова 

 
Правни основ садржан је у члану 39. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члану 50. Статута града 
Зворник – пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17). 
 
Разлози за доношење: 
Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број: 32/10) уређује се, промовише и штити равноправност полова, гарантују  
једнаке могућности и равноправан третман свих особа без обзира на пол. 



Законом се утврђује обавеза свих нивоа власти и других друштвених актера да предузму све 
одговарајуће и потребне мјере за спровођење његових одредби у седам приоретених области, 
од којих је једна  једнакост и равноправности полова. 
Сходно напријед  наведеном именује се Комисија за једнакост и равноправност полова чији је 
задатак да прати положај жена у граду Зворник и имплементацију њихових законом признатих 
права,да се залаже  и промовише једнака права и могућности за мушкарце и жене, да сарађује 
са локалним и међународним невладиним организацијама и свим осталим који се баве 
питањима једнакости и равноправности полова,да  сарађује са Гендер центром Републике 
Српске,да учествује у реализацији пројеката Гендер центра Републике Српске који се односе на 
подручје Града Зворник и да прати доношење битних одлука у Граду Зворник ради евиденције 
остварења једнаког утицаја жена и мушкараца у развојном процесу. 
  
Средства за реализацију ове одлуке обезбеђена су у буџету Града Зворник. 
 
 
                                                                                                                                                                  
ПРЕДЛАГАЧ 
                                                                                                                                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 


