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На основу члана 51. Статута Грађевинског факултета Суботица број 714-1 од 
06.11.2018. године и члана 64. Закона о родној равноправности ("Сл. гласник РС", 
бр. 52/2021),  декан Факултета, доноси: 

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

 
Борислава Вулетић, дипломирани правник, запослена на радном месту 

секретара Грађевинског факултета Суботица, именује се за лице задужено за родну 
равноправност на Грађевинском факултету Суботица (у даљем тексту: Факултет). 

 
О овој одлуци обавестити Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог (у даљем тексту: Министарство). 
 
Лице задужено за родну равноправност на Факултету дужно је да: 

1) прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне 
равноправности из делокруга Факултета; 

2) прати стање о полној структури запослених и радно ангажованих лица у 
Школи и саставља извештаје о утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа 
остваривања родне равноправности на Факултету 

3) доставља извештаје из тачке 2) овог става Декану Факултета, које Факултет, 
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) предлаже одређивање посебних мера на Факултету у циљу остваривања и 
унапређења родне равноправности; 

7) обавља послове координације у вези са доношењем, спровођењем и 
извештавањем о спровођењу Плана остваривања и унапређења родне 
равноправности; 

8) обавља и друге послове у вези са Законом о родној равноправности. 
 
Контакт подаци лица задуженог за родну равноправност су следећи: мејл 

адреса: sekretar@gf.uns.ac.rs  број телефона 024/554-300. 

mailto:sekretar@gf.uns.ac.rs


 
Образложење: 

 
Одредбама Закона о родној равноправности, чланом 64. став 1. прописано 

је да су органи јавне власти, 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, а ставом 2. 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 области рада. 

У ставу 3. истог члана прописано је да о одређивању лица задуженог за 
родну равноправност и о свакој промени овог лица, органи- јавне власти 
обавештавају Министарство (Министарство за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог). 

Како је Факултет орган јавне власти у смислу члана 6. став 1. тачка 18) 
Закона о родној радноправности и има више од 50 запослених, а послови који се 
односе на вођење евиденција у области рада, у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету Суботица, 
декан Факултета је за лице задужено за родну равноправност одредио Бориславу 
Вулетић, запослену на радном месту секретара Факултета. 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
Одлуку доставити: надлежном Министарству, именованој, декану и архиви. 

 

 

                                                                                             Декан          

 

Проф.др Милан Трифковић, дипл.геод.инж. 

 


