Na temelju članka 60. Statuta Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/06pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj 18. rujna
2008. godine, donosi
Odluku o osnivanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolovaGrada Pule
Članak 1.
S ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na području grada Pule i provedbe mjera
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, osniva se Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova Grada Pule ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
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Članak 2.
U Povjerenstvo imenuju se:
Mirjana Galo, predsjednica Povjerenstva, predsjednica udruge HOMO,
Silvija Hrelja, članica Povjerenstva, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i
zdravstvo Grada Pule,
Ivica Petrinić,član Povjerenstva, član udruge Zelena Istra,
Milica Kesić Kiš, članica Povjerenstva , predsjednica udruge Suncokret,
Carla Rotta, članica Povjerenstva, članica Zajednice talijana Pula,
Jana Vučković, članica Povjerenstva , novinarka Radio Pule.
Članak 3.

-

Zadaća Povjerenstva je:
provođenje mjera određenih u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti
spolova, u dijelu u kojem su lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova određena
kao nositelji ili sunositelji određene mjere ili akcije,
promicanje ravnopravnosti spolova na području grada Pule, te suradnja sa udrugama
i povjerenstvima za ravnopravnost spolova na području Istarske županije.
Članak 4.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Grada Pule, sukladno
programu rada Povjerenstva u kojem je predviđeno izvršenje zadaća iz čl. 3. ove Odluke.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za
promicanje ravnopravnosti spolova („Službene novine“ Grada Pule br. 3/0, 6a/05 i 6/06)
osim odredbi stavka 2. čl. 2., kojim su definirani prostorni uvjeti za rad Povjerenstva.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Pula, 18. rujna 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE
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OBRAZLOŽENJE
U posljednjem desetljeću politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kao
jedno od temeljnih načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj,
potvrđena je na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog
sabora donošenjem nacionalnih strateških planova za djelovanje 1997., 2001. i 2006. godine i
osnivanjem institucionalnih mehanizama za provedbu politike ravnopravnosti spolova.
U procesu pristupnih pregovora s Europskom unijom značajno je i donošenje i
provedba Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. («Narodne
Novine» broj 114/06) kao strateškog dokumenta usmjerenog ka uklanjanju diskriminacije
žena i uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih
mogućnosti. Nacionalnom politikom predviđene su mjera za poboljšavanje položaja žena u
političkom, socijalnom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu usmjeren je
unaprjeđivanju cjelovitog sustava zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova i njihovu
uključivanju u sva područja društvenogživota radi ostvarenja općih ciljeva Nacionalne
politike. Promicanjem načela ravnopravnosti spolova nastoji se učvrstiti ravnopravnost žena i
muškaraca u svim područjima ljudskog djelovanja, podizati svijest o potrebi djelovanja za
postizanje pune jednakosti žena i muškaraca, osvješćivati žene u svim sredinama o njihovom
stvarnom položaju i potrebi njegova usklađivanja s opće prihvaćenim standardima ljudskih
prava.
Navedenom Nacionalnom politikom utvrđen je akcijski plan djelovanja sa mjerama za
njihovu provedbu i nositeljima/ sunositeljima zaduženim za provedbe. Kao nositelji ili
sunositelčji provedbe, pored državnih tijela, tijela državne uprave uključene su i jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave te županijska/lokalna povjerenstva za
ravnopravnost spolova i udruge.
Povjernstvo za promicanje ravnopravnosti spolova osnovano je u Gradu Puli Odlukom
Gradskog poglavarstva 2003. godine temeljem odredbi Nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova koja je bila u primjeni u tom razdoblju. Izmjenama i dopunama ove
Odluke dodijeljem je na uporabu poslovni prostor Povjerenstvu od 22,12m², u potkrovlju
zgrade u Puli, Danteov trg br.3., te promijenjen jedan član Povjerenstva.
15. srpnja 2008. godine stupio je na snagu novi Zakonom o ravnopravnosti spolova ( N.N. br.
82/08 ) kojim je jedinicama područne ( regionalne) samouprave data obveza osnivanja, a
jedinicama lokalne samouprave samo mogućnost osnivanja povjerenstva za ravnopravnost
spolova.
Istim Zakonom predviđena je obveza jedinica lokalne samouprave osiguravanja sredstava za
rad povjerenstva, ako ga osnuju.
Pošto u Gradu Puli, povjerenstvo radi od 2003. godine, radi usklađenja sa Zakonom i radi
provođenja Nacionalne politike promicanja ravnopravnosti spolova pedlaže se donošenje
ovog akta.
Za realizaciju ovog akta biti će potrebno osigurati sredstva u gradskom proračunu.
Pripremila:
Slavica Jelovac, dip.iur

Pročelnik
Vinko Knez, prof.,v.r.

Oznaka obrasca: 9999000001

2/2

