
                                                                                                                                        

  Женскa  одборничкa  мрежa  Скупштине  Града  Краљева,  на  седници  одржаноj
28.01.2021.године, донела је

П О С Л О В Н И К

ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником  Женске  одборничке  мреже  Скупштине  Града  Краљева  (у  даљем
тексту: Женска одборничка мрежа ) уређују се: назив, јавност рада, програмска начела и
циљеви, састав, права и обавезе чланица, облици организовања, избор, разрешење, трајање
мандата, престанак рада, као и друга питања од значаја за рад Женске одборничке мреже.

Члан 2.

Женску одборничку мрежу чине одборнице Скупштине града Краљева.

Члан 3.

Женска одборничка мрежа  нема статус правног лица.

Члан 4.

Седиште Женске одборничке мреже  је у Краљеву, Трг Јована Сарића 1, седиште
Града Краљева.

ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА И ЦИЉЕВИ

Члан 5.

Женска одборничка мрежа  делује ради остваривања програмских начела и циљева
који  су  гарант  парламентарне  демократије,  владавине  права  и  поштовања  основних
људских слобода и права.

Програмска начела и циљеви су:

- Поштовање човека,  његовог достојанства,  права и слобода без обзира на верску,
расну и националну припадност,  пол,  полну оријентацију,  политичко уверење и
социјално стање;

- Заштита права радника и радница;

- Заштита  права  и  слобода  запостављених,  обесправљених  и  особа  са
инвалидитетом;



- Заштита права националних мањина;

- Остваривање равноравности полова;

- Заштита и остваривање интереса грађанки и грађана;

- Заштиту  загарантованих  права  на  својину,  здравствену  и  социјалну  заштиту,
образовање, рад, пензију, животне средине и других права;

- Остваривање и очување демократског,  политичког  и правног  поретка  у држави,
владавине права и социјалне правде;

- Успостављање европских стандарда живљења за све друштвене слојеве и складног
и убрзаног друштвеног развоја;

- Унапређење развоја локалне самоуправе и уравнотежење регионалног развоја;

- Праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива.

Члан 6.

У остваривању програмских начела и циљева из члана 5. Овог Пословника, користе
се демократска, ненасилна, парламентарна и ванпарламентарна средства, не прихватајући
недемократска, тоталитарна и друга насилна средства.

Програмска начела се остварују:

- Обуком одборница чланица;

- Покретањем  иницијатива  или  прикључивањем   иницијативама  покренутим  у
заједници са циљем остваривања програмских начела из члана 5.овог Пословника;

- Активном медијском промоцијом тема које су од значаја;

- Умрежавањем, хоризонталном и вертикалном (унутар сваке политичке партије, са 
другим политичким партијама, са невладиним цивилним сектором, са медијима и 
другим механизмима).

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНИЦА

Члан 7. 

Чланице одборничке  мреже су  одборнице  у  актуелном сазиву Скупштине  града
Краљева, а које су потписале изјаву о приступању  Женској одборничкој мрежи.

             Чланице Женске одборничке мреже  су равноправне у својим правима и обавезама,
у складу са овим Правилником.



Чланица има право да:

- Бира   и  буде  бирана  за  координаторку,  заменицу  координаторке,секретарку,
заменицу секретарке;

- 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;

- Буде информисана о активностима Женске одборничке мреже;

- Остварује и друга права

Члан 8. 

Чланица Женске одборничке мреже  има обавезу да:

- Поштује Пословник и одлуке  Женске одборничке мреже; 

- Да  редовно  присуствује  седницама  ,  уколико  је  спречена  своје  одсуство
благовремено пријави координаторки или секретарки Женске одборничке мреже;

- Заступа и остварује програмска начела и одлуке Женске одборничке мреже 

- Савесно извршава обавезе од стране Женске одборничке мреже  ;

- Испуњава и друге обавезе у складу са овим Пословником.

Члан 9. 

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

За пуноправан рад и одлучивање на седницама потребно је присуство већине од укупног
броја чланица Женске одборничке мреже (кворум), а одлуке се доносе већином гласова

присутних чланица.

Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, координаторка одлаже седницу.



ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 10.

Чланство у Женској одборничкој мрежи престаје:

- Престанком одборничког мандата у Скупштини града Краљева;

- Иступањем из Женске одборничке мреже;

- Уколико чланица изостане са три узастопна састанка;

- Одлуком  Женске одборничке мреже .

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 11. 

Женску  одборничку  мрежу   представља  и  заступа  координаторка  и  две  заменицe
координаторке.

Координаторка и заменице координаторке бирају се из редова одборница чланица Женске
одборничке мреже на период од шест месеци.

Члан 12.

 

       Координаторка се бира из највеће политичке партије  у Скупштини Града Краљева,
прва заменица координаторке из друге политичке партије по величини, а друга заменица
координаторке, по одлуци Женске одборничке мреже.

Члан 13.

     Координаторку која руководи Женском одборничком мрежом у случају спречености
или одсутности замењује заменица координаторке Женске одборничке мреже.

Координаторка Женске одборничке мреже има следећа овлашћења:

- представља Женску одборничку мрежу

- сазива и организује састанке Женске одборничке мреже

- 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

Члан 14.

Секретарка  или  заменица  секретарке   Женске  одборничке  мреже  пружа
административно техничку помоћ у раду Женске одборничке мреже.

Секретарка или заменица секретарке  Женске одборничке мреже бирају из редова
одборница у актуелном сазиву на период од четири године.

Мандат секретарке и заменице секретарке престаје на лични захтев или престанком
мандата  Скупштини града Краљева.

 О раду Женске одборничке мреже води се записник који, пошто га усвоје чланице
Женске  одборничке  мреже,  потписује  координаторка  Женске  одборничке  мреже  и
секретака  односно заменица секретарке Женске одборничке мреже .

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 15. 

Рад Женске одборничке мреже  је јаван.

Јавност рада се остварује организовањем јавних скупова, трибина, учествовањем на
округлом столовима путем званичих интернет презентација и другим начинима деловања
на јавно мњење грађанки и грађана.



ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 16. 

Женска  одборничка  мрежа   у  складу  са  програмским  начелима  и  циљевима
сарађује  са  политичким  партијама,  удружењима  и  другим  организацијама  у  земљи  и
иностранству.

 Активним  учешћем  чланица  у  поступку  доношења  аката  у  Скупштини  града
Краљева допринеће се:

-активном укључивању жена у све друштвене токове

-обезбеђивању родно одговорног буџетирања

-сузбијању насиља над женама

-сузбијању насиља у породици

-остваривању равноправности полова

-економском оснаживању жена

-реализацији иницијатива од стране Женске одборничке мреже.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 17. 

Даном  доношења  овог  Пословника  престаје  да  важи Пословник  о  раду  женске
одборничке мреже од 21.марта 2015.године.

Овај Пословник ступа на снагу  наредног дана  од дана доношења.

Пословник  ће  бити  објављен   на  званичној  интернет  страници  (сајту)  града
Краљева.

Краљево,

Датум: 

Број:

Женска одборничка мрежа Скупштине града Краљева


