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Na temelju točke 7.2.1. i 7.2.4. Nacionalne politike
za promicanje ravnopravnosti spolova („Narodne
novine“, broj 114/06) i članka 33. Statuta Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 22/01 – pročišćeni
tekst, 5/06 i 26/06 – Vjerodostojno tumačenje), Gradsko
vijeće Grada Splita na 30. sjednici, održanoj 15.
listopada 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Splita
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova Grada Splita (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

Članak 2.
Zadaća je Povjerenstva poticati i koordinirati sve
aktivnosti na području Grada Splita koje za cilj imaju
promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim
savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću Grada
Splita i drugim njegovim tijelima u provedbi Zakona o
ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za
promicanje ravnopravnosti spolova u Gradu Splitu.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za
promicanje ravnopravnosti spolova na području
Grada,
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s
ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i
drugim propisima zajamčene ravnopravnosti
spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na
pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te
nadležnim tijelima predlaže mjere njihova
otklanjanja,
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- potiče oblikovanje i provedbu programa i
aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene
naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti
spolova,
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti
pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova.
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Članak 5.
Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u
Proračunu Grada Splita.
Predsjedniku/ci, njegovom/njenom zamjeniku/ci i
članovima/cama pripada naknada za rad u Povjerenstvu.

Članak 3.

Članak 6.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, zamjenika/cu
predsjednika/ce i devet članova/ica.
Predsjednik/ca, zamjenik/ca predsjednika/ce i tri
člana/ice imenuju se iz reda članova/ica Gradskoga
vijeća Grada Splita, te dva člana/ice iz reda članova/ica
Gradskoga poglavarstva Grada Splita.
Ostali/le članovi/ce imenuju se iz reda nevladinih
udruga, nezavisnih stručnih osoba s područja rada
Povjerenstva i predstavnika/ica medija.
Predsjednika/cu, zamjenika/cu i članove/ice, Vijeće
će imenovati posebnim rješenjem.

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo
obavljat će upravno tijelo zaduženo za poslove socijalne
skrbi i zdravstvene zaštite.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenome glasniku Grada Splita“.
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Članak 4.
Za pojedina pitanja iz svog djelokruga rada,
Povjerenstvo može, kao vanjske savjetodavne
stručnjake/kinje, uključiti priznate stručnjake/kinje ili
institucije s područja promicanja ravnopravnosti
spolova, zaštite obitelji, socijalne skrbi, zdravstva, kao i
sve one koji se na bilo koji način bave poslovima iz
djelokruga rada Povjerenstva.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Željko Jerkov, v. r.

