20/02/2007
Na temelju čl. 25. i 68. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/01,
1/02, 1/05 i 1/06), u svezi čl.3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 116/03),
a na prijedlog Gradskog poglavarstva Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na 14.
sjednici održanoj dana 20. veljače 2007.g. donosi

ODLUKU
O POVJERENSTVU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
I.
Ovom Odlukom uređuju se pitanja osnivanja, ciljeva, načina djelovanja i ustrojstva Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Omiša.
II.
Grad Omiš kao jedinica lokalne samouprave za sve faze planiranja, donošenja i provedbe neke
odluke ili akcije iz svoje nadležnosti u okviru postojećih zakona i javnih politika, usmjeravati će,
ocjenjivati, vrednovati i nadzirati učinke te odluke ili akcije na položaj žena, odnosno muškaraca,
radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnoj zajednici.
III.
U svrhu iz t.II. ove Odluke osniva se i uspostavlja na lokalnoj razini Grada Omiša Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova (dalje: Povjerenstvo).
IV.
Povjerenstvo je radno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Omiša i time javni servis njegovih
građana koji se financira iz proračuna Grada Omiša.
V.
Ciljevi Povjerenstva su:
- promicanje ravnopravnosti spolova i afirmacija neravnopravnih u lokalnoj zajednici osobito u
političkom i javnom životu, poduzetništvu, obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju, kulturi i sl.
- promicanje zdravstvene i socijalne sigurnosti te
- sprječavanje svih oblika diskriminacije po spolu.
VI.
Povjerenstvo djeluje na način da:
- utječe na promjene u stavu javnosti prema shvaćanju jednakosti žena i muškaraca i njihovih
potreba i uloge u društvu,
- savjetuje tijela lokalne vlasti i predlaže programe mjera koje trebaju donijeti radi jednakog
zadovoljenja različitih potreba žena i muškaraca,
- utječe na rodno osjetljivo upravljanje proračunskim sredstvima,
- potiče aktivizam neravnomjerno zastupljenih na području poduzetništva i ekonomske
samostalnosti,
- potiče aktivizam protiv nasilja po spolnoj osnovi,
- surađuje s drugim povjerenstvima,
- prati provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i Protokola o
postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
- potiče ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca u javnim i političkim radnim tijelima i
institucijama na lokalnoj razini,
- na temelju rodne statistike analizira položaj rodnih skupina na području Grada Omiša.

VII.
Povjerenstvo se u svom radu može koristiti metodama:
- zagovaranja,
- lobiranja,
- educiranja,
- informiranja i
- kampanjama.
VIII.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika/predsjednice i šest članova/članica na mandat od četiri
godine.
Sastav Povjerenstva utvrđuje i imenuje Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša
skrbeći o ravnomjernoj rodnoj zastupljenosti.
U Povjerenstvo se imenuju:
- članovi/članice Gradskog vijeća Grada Omiša,
- članovi/članice Gradskog poglavarstva Grada Omiša,
- predstavnici/predstavnice nevladinih udruga,
- nezavisni stručnjaci/stručnjakinje.
IX.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.
Na svoje sjednice poziva koordinatora/koordinatoricu za ravnopravnost spolova pri Uredu državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Svoje akte Povjerenstvo javno objavljuje.
Administrativne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Ured gradonačelnika Grada
Omiša.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Omiša.

