Наоснову члана 32.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („СлужбенигласникРС“ број
129/07),а у вези са одредбама Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“
104/09), и члана55.Статута општине Опово („Општински службенигласник општинаОпово
број18/12), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 21.06.2013. године
доноси:

ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
Члан 1
.
Овом Одлуком уређује се стварање једнаких могућности остваривања права и обавеза
заснованих на полу и роду у органима општине Oпово, јавним предузећима и установама
и другим правним лицима чији је оснивач општинаОпово.

Члан 2.
Под равноправношћу полова подразумева се равноправно учешће жена и мушкараца у
свим областима јавног и приватног сектора, у складу са законом. Једнаке могућности
представљају поштовање и остваривање људских права Заснованих на полу у свим
областима друштвеног живота и могућност равнопрвног коришћења резултата који
произлазе из развоја друштва.
Члан 3.
Принцип равноправности полова, обезбеђује се приликом кандидовања за изборне
функције и именовања у органе јавне власти,у складу са законом.
Члан 4.
Принцип равноправности полова у установама чији је оснивач општина Опово обезбеђује
се на начин што овлашћени предлагач предлаже најмање 30% представника мање
заступљеног пола приликом именовања чланова управних и надзорних органа.

Члан 5
.
Принцип равноправности полова обезбеђује се и приликом образовања делегација
општине Опово , коју органи општине образују у остваривању међународне и
међуопштинске сарадње у складу са законом. Састав делегације из става 1 овог члана
обавезно мора да чини најмање 30% лица мање заступљеног пола.
Члан 6
.
Органи општине Опово у оквиру својих надлежности, обезбеђују, подстичу и унапређују
равноправност полова и остваривање једнаких могућности.
Члан 7
.
У процесу усвајања развојни хпланова и стратешких докумената, надлежно радно тело
Скупштине општине разматра мере и активности које су у функцији равноправности
полова и остваривања једнаких могућности.
Члан 8
.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Општинском службеном
гласнику општине Опово“.
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