
 

 

 
 
 
Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list RCG”, broj 
42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i “Službeni list Crne Gore”, broj  88/09,  3/10 , 73/10, 38/12 i 
10/14) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva (“Službeni list Crne Gore - opštinski 
propisi”, broj 19/10) Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj _______ 2015.godine, 
donijela je 
 
 

O D L U K U 
o usvajanju Lokalnog akcionog plana za postizanje  

rodne ravnopravnosti u opštini Budva za period 2015 / 2016. 
 
 

Član 1 
Usvaja se Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za period 
2015/2016. 
 

Član 2 
Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva za period 2015/ 
2016, kao razvojni dokument koji utvrđuje cjelovitu i usklađenu politiku Opštine, u cilju 
unapređenja rodne ravnopravnosti, pripremila je radna grupa formirana rješenjem 
Pedsjednika opštine, broj  001- 2711/1 od 01. 10. 2014. godine. 
 

Član 3 
Nosilac aktivnosti koje se odnose na postizanje rodne ravnopravnosti Opštine Budva je 
Sekretarijat za lokalnu samoupravu. 
                                                                            
                                                                            Član 4 
Nosilac aktivnosti iz člana 3 ove Odluke je u obavezi da pripremi Izvještaj o realizaciji 
lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti . 
Izvještaj se podnosi Skupštini opštine Budva u prvom kvartalu nakon isteka perioda na koji 
se Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva odnosi, radi 
upoznavanja i usvajanja. 
 

Član 5 
Sastavni dio ove Odluke čini Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u 
opštini Budva za period 2015/ 2016. 
 

Član 6 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore 
– opštinski propisi”. 
 
Broj:  ____________________ 
Budva, _______ 2015.godine 



 

 

                                                                                                    SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK, 
                                                                                                                  Boro LAZOVIĆ 
 

 
 
 

 
 

Obrazloženje 
 
Pravni osnov za donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za postizanje 
postizanje rodne ravnopravnosti u  opštini Budva za period 2015/2016 godine (u daljem 
tekstu: LAPRR) sadržan je u članu 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
list RCG“, broj 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i „Službeni list Crne Gore“, broj 88/09, 3/10, 
73/10, 38/12 i 10/14) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore 
- opštinski propisi“, broj 19/10), kojim je propisano da Skupština opštine donosi propise i 
druge opšte akte. 
Članom 3 Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Službeni list RCG“, broj 46/07 i „Službeni list 
Crne Gore“, broj 73/10 i 40/11) propisano je da državni organi, organi državne uprave i 
loklane samouprave, javne ustanove i javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna 
ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) dužni su da, radi postizanja rodne ravnopravnosti, u 
svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz 
svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i 
muškaraca, a članom 17 stav 3 pomenutog zakona propisano je da organi u skladu sa svojim 
nadležnostima preduzimaju pozitivne mjere. 
Opština Budva, među prvima u Crnoj Gori, potpisala je Memorandum o saradnji na 
postizanju rodne ravnopravnosti sa predstavnicima misije OEBS-a u Crnoj Gori i Vladinom 
Kancelarijom za ravnopravnost polova, broj 001-4745/2 od 11.12.2008. godine. Ovim 
Memorandumom Opština Budva je preuzela obaveze u cilju implementacije Zakona o rodnoj 
ravnopravnosti. 
Potpisivanjem ovog Memoranduma, Opština Budva je osigurala pravni okvir za donošenje 
akata u vezi rodne ravnopravnosti, shodno donijetom LAPRR za 2011-2012. godinu 
(„Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 8/11) na sjednici Skupštine od 22. i 23. 02. 
2011.godine i donijetom LAPRR za 2013-2014.godinu (“Službeni list Crne Gore”, broj: 10/14) 
na sjednici Skupštine od 11.,12.,13., i 14.03.2013.godine. 
Slijedeći pravni okvir obezbjeđen je usvajanjem Odluke o ravnopravnosti polova u Opštini 
Budva na sjednici Skupštine od 29. 03. 2012. godine („Službeni list Crne Gore“, broj 11/12). 
Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u  Opštini Budva  za period 2015 -  
2016 godine definiše presjek trenutnog stanja položaja žena u Budvi  i analizu problema sa 
kojima se društvena zajednica najčešće susreće, kao i predlog mjera (pozitivnih, podsticajnih i 
programskih) za realizaciju aktivnosti za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva 
u slijedećim oblastima: obrazovanje, zdravlje, nasilje nad ženama, ekonomija i održivi razvoj 
(žensko preduzetništvo), mediji, kultura i sport, politika i odlučivanje i institucionani 
mehanizmi.  
Na osnovu naprijed navedenog, predlažemo Skupštini da donese Odluku o usvajanju 



 

 

Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za period 2015 
- 2016. godine. 
       Sekretarijat za lokalnu samoupravu 
 
 
 


