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Женска одборничка мрежа Скупштине Општине Житиште  на седници одржаној  дана 
11.04. 2018. године  донела је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ
У

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Женска одборничка мрежа као облик организовања одборница у Скупштини општине делује 
под називом „Женска одборничка мрежа Скупштине Општине Житиште“ (у даљем тексту Женска 
одборничка мрежа).

Члан 2.
Седиште Женске одборничке мреже је у Житишту, Цара Душана 15.

Члан 3.
Женска одборничка мрежа је  нестраначка, неформална парламентарна група, која делује на 

начелу добровољности, на демократски и транспарентан начин.
Женска одборничка мрежа делује ради остваривања начела и циљева који су гарант 

парламентарне демократије, владавине права и људских слобода у складу са начелом забране 
дискриминације, по било ком основу.

Чланице Женске одборничке мреже равноправне су у својим правима и обавезама.

Члан 4.
Женска одборничка мрежа сарађује са женским одборничким мрежама, парламентарним 

мрежама као и другим облицима организовања жена, изабраних представника у земљи или 
иностранству у циљу размене информација, знања добре праксе и искуства.

Женска одборничка мрежа сарађује и са независним локалним, покрајинским и републичким 
државним органима, организацијама и телима, струковним удружењима, научним и образовним 
институцијама, организацијама цивилног друштва и међународним организацијама и 
институцијама, као и појединцима чији су циљеви заједнички са циљевима Женске одборничке 
мреже.

Женска одборничка мрежа је отворена за иницијативе и сарадњу са свим облицима 
формалних и неформалних организовања жена и других група чији је циљ деловање на 
остваривању равноправног положаја жена и решавању проблема економског, политичког или 
социјалног положаја жена и породице. Сарадња се остварује кроз логистичку подршку и 
специјализоване пројекте и програме.

Члан 5.
Рад Женске одборничке мреже је јаван.
Јавност рада обезбеђује се путем информација на интернет страници Општине Житиште, 

друштвеним мрежама, благовременим обавештавањем представника средстава јавног 
информисања о плановима и активностима Женске одборничке мреже.

Члан 6.
Женска одборничка мрежа активним учешћем чланица у поступку доношења аката у 

Скупштини општине, праћењем законских аката донешених на републичком и покрајинском 
нивоу и спровођења истих, као и укључивањем у друге активности, делује у циљу:
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- активног укључивања жена у све друштвене токове, са посебним акцентом на веће 
учешће у политичком и јавном животу како на локалном тако и вишим нивоима

- остваривања равноправности полова
- обезбеђивања родно одговорног буџетирања и очувања стечених минимума
- спровођења активности предвиђене „Локалним акционим планом за            

равноправност жена и мушкараца 2017-2020“
- сузбијања насиља над женама
- сузбијања насиља  у породици
- ширења свести о женској солидарности
- економског оснаживања жена
- праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива.

Члан 7.
Чланице Женске одборничке мреже су одборнице у актуелном сазиву Скупштине Општине 

Житиште, а које су потписале изјаву о приступању ЖОМ.

Чланица има право да:
- равноправно учествује у активностима Женске одборничке мреже 
- слободно изражава своје мишљење
- слободно предлаже и покреће иницијативе у складу са овим Пословником и програмским 

начелима и циљевима
- буде заштићена у обављању активности
- учествује у остваривању програмских начела.

   
           Чланица Женске одборничке мреже Скупштине Општине Житиште има обавезу да:
- поштује Пословник и одлуке  Женске одборничке мреже Скупштине Општине Житиште
- да редовно присуствује седницама
- заступа и остварује програмска начела и одлуке Женске одборничке мреже
- савесно извршава обавезе произлашле из одборничке функције и чланства у ЖОМ
- испуњава и друге обавезе у складу са овим Пословником.

          Чланство у Женској одборничкој мрежи Скупштине престаје:

- престанком одборничког мандата у Скупштини Општине Житиште
- иступањем из Женске одборничке мреже
- Одлуком  Женске одборничке мреже.

Члан 8.

Чланице Женске одборничке мреже доносе годишњи план рада и усвајају годишњи извештај 
о раду Женске одборничке мреже.

Чланице Женске одборничке мреже одлучују консензусом.

Члан 9.

      Женска одборничка мрежа има координаторку и заменицу координаторке.
Координаторка и заменица координаторке се бирају из редова одборница чланица Женске 
одборничке мреже  на период од шест месеци.
Координаторку која руководи Женском одборничком мрежом у случају спречености или 

одсутности, замењује заменица координаторке  Женске одборничке мреже, а у случају потребе 
може се делегирати и  друга одборница чланица ЖОМ-е.  
        Координаторка која руководи Женском одборничком мрежом има следећа овлашћења:

- представља Женску одборничку мрежу 
- сазива и организује састанке Женске одборничке мреже
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- председава састанцима Женске одборничке мреже
- предлаже годишњи план рада Женске одборничке мреже 
- делегира задужења чланицама Женске одборничке мреже
- стара се о извршењу одлука Женске одборничке мреже
- подноси годишњи извештај о раду  Женске одборничке мреже  
- стара се о документацији која настаје у раду Женске одборничке мреже
- предлаже Пословник о раду Женске одборничке мреже
- врши и друге послове неопходне за рад Женске одборничке мреже

О раду  Женске одборничке мреже води се записник који, пошто га усвоје чланице Женске 
одборничке мреже, потписује координаторка Женске одборничке мреже.

 Стручну, правну и административно техничку  помоћ  у раду Женске одборничке мреже  
пружа секретар Скупштине Општине Житиште и Општинска управа Житиште.

Члан 10.
Пословник о раду Женске одборничке мреже ступа на снагу даном доношења.
Пословник објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“ и на званичној интернет 

страници   Општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Женска одборничка мрежа
Број : I- 06-24/2018-1
Дана:11.04.2018.

                                                                          

                                                         Координаторка Женске одборничке мреже 
                                                     Скупштине Општине Житиште

                                                        Ивана Петрић  с.р.

****

С А Д Р Ж А Ј

ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1.  Пословник о раду Женске одборничке мреже Скупштине Општине Житиште.................1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном 
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним 
гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
             Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
            Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                      


