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                        На основу члана 64. став 1. Закона о родној равноправности (''Сл.гласник РС'' бр. 52/2021) и 

члана 57 став 2. тачка 22). Статута  Гимназије „20. октобар“ Бачка Паланка, директор школе  дана 
28.12.2022.године доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 
о одређивању лица задуженог за родну равноправност 

 

I  ВЕСНА ЛАГАНЧИЋ, дипломирани правник, запослена на радном месту секретара школе именује се за 
лице задужено за родну равноправност у Гимназији  „20. октобар“ Бачка Паланка. 

 

II Лице задужено за родну равноправност дужно је да у свом раду примењује одредбе Закона о родној 

равноправности (''Сл.гласник РС'' бр. 52/2021). 
 

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбом члана 64. Закона о родној равноправности (''Сл.гласник РС'' бр. 52/2021) прописано је да су 

органи јавне власит који имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица, дужни да из реда својих 
запослених одреде лице задужено за родну равноправност у складу са својим актом о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места. 

Одредбом става 2. истог члана Закона прописано је да руководилац органа јавне власти за лице из става 1. 
одређује руководиоца организационе јединице у чијој надлежности су послови који се односе на вођење 

евиденција у обалсти рада, док је одредбом става 3. прописано да о одређивању лица задуженог за родну 

равноправност и о свакој промени овог лица органи јавне власти изастава 1. овог члана обавештавају 
Министарство. Одредбом става 4. истог члана Закона прописане су дужности лица задуженог за родну 

равноправност: 1) прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне 

равноправности из делокруга органа у којем су запослени; 2) прати стање о полној структури запослених и 

радно ангажованих лица у органу у коме су одређени и саставља извештаје о утврђеном стању у погледу 
достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у области из делокруга органа; 3) доставља 

извештаје иза тачке 2) овог става руководиоцу органа, које орган јавне власти, након доношења, доставља 

Министарству; 4) сарађује са Министарством и телима за родну равноправност на питањима значајним за 
остваривање и унапређивање родне равноправности; 5) припрема податке, анализе и материјале потребне за 

рад тела за родну равноправност; 6) обавља и друге послове у складу са актом о одређивању лица задуженог 

за родну равноправност.  
Лице задужено за родну равноправност мора бити обучено за обављање поверених послова, а прописано је 

да надлежно министарство у сарадњи са Националном академијом за јавну управу ближе уређују програм и 

начин обуке лица задужених за родну равноправност, у складу са законом. 
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