ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Supetra
održane dana 16. studenoga 2010. godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica
br. 5, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Morana Martinić Dragan, Danica Baričević, Mate Martinić,Toni Katić, Dijana
Ivelić, Božena Dimić, Mate Mladina.
Ostali nazočni: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra Šimica Dragičević,
Prisutni članovi vijeća utvrñuju da postoji većina glasova za donošenje pravovaljanih odluka, te
nakon obavljenog glasovanja, usvaja se

dnevni red

1.
2.
3.
4.

Raspravljanje i usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva,
Izbor predsjednika Povjerenstva;
Raspravljanje i utvrñivanje poslova i zadataka rada Povjerenstva,
Razno.

U uvodnom dijelu je predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra Šimica Dragičević podsjetio
nazočne članove Povjerenstva na poslove i zadatke koji ih očekuju u daljnjem radu radi
ostvarivanja promjena u stavu javnosti prema uvriježenom shvaćanju o jednakosti žena i
muškaraca i njihovih potreba i uloga u društvu. Naglasio je da treba raditi na promicanju
ravnopravnosti spolova i afirmaciji neravnopravnih u lokalnoj zajednici a osobito u političkom i
javnom životu, poduzetništvu, obrazovanju, zapošljavanju i kulturi. Poželio je uspješan rad i
ostvarivanje svih zacrtanih ciljeva, a to sve na dobrobit naše lokalne zajednice.
Nakon što je jednoglasno prihvaćen predloženi dnevni red, doneseni su ovi zaključci.
AD 1.

Jednoglasno se prihvaća prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova u
tekstu u kojem je dat na raspravu, bez primjedaba i dopuna.
AD 2.
Nakon toga se pristupilo predlaganju i imenovanju kandidata za izbor predsjednika
Povjerenstva, te je jednoglasnim prijedlogom za kandidatkinju predložena Dijana Ivelić iz
Supetra.
Drugi predloženi kandidati su prije glasovanja su odustali od kandidature (Božena Dimić i
Morana Martinić Dragan). S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, pristupilo se glasovanju te
je jednoglasnom odlukom za predsjednika Povjerenstva izabrana Dijana Ivelić, koja je nakon
toga nastavila voditi sjednicu po daljnjim točkama dnevnog reda.

AD 3.

Upoznavši nazočne da je primljena obavijest Povjerenstva za ravnopravnost spolova SDŽ iz
Splita o zakazanoj Koordinaciji svih povjerenstava za ravnopravnost spolova naše županije,
koja je zakazana za dan 20. studenoga u 11,00 sati u Splitu, predložila je da se donese odluka o
izboru članice odnosno člana Povjerenstva koja će prisustvovati i zastupati naše Povjerenstvo u
radu Koordinacije.
Jednoglasnom odlukom je odlučeno da sjednici Koordinacije prisustvuje novoizabrana
predsjednica Dijana Ivelić, koja će na idućoj sjednici o rezultatima rada i zaključcima upoznati
članove.
AD 4.
Kako bi svi članovi Povjerenstva bili upoznato sa svojim zaduženjima koja proizlaze iz članstva
u Povjerenstvu, predlaže se dostaviti im Zakon o ravnopravnosti spolova objavljen u Narodnim
novinama broj 116/03 i Odluku Grada Supetra, a što će im pomoći u njihovom daljnjem radu.

Dovršeno u 18, 45 sati.
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