Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (''Narodne
novine'' broj 82/08) i članka 29. Statuta Općine Novo Virje ("Službeni glasnik
Koprivničko – križevačke županije" broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na
2. sjednici održanoj 11. srpnja 2017. donijelo je
RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju
predsjednika i članova
I.
Osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) kao savjetodavno radno tijelo za razmatranje pitanja te poticanje,
povezivanje i usklađivanje svih djelatnosti i tijela koja mogu doprinijeti
ravnopravnosti spolova na području Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Općina).
II.
Ovlasti i dužnosti Povjerenstva su:
-

-

-

-

praćenje i poticanje Nacionalne politike za poticanje ravnopravnosti
spolova na području Koprivničko – križevačke županije,
praćenje stanja i razmatranja pitanja definiranih Ustavom, zakonom i
drugim propisima, a tiču se diskriminacije i ravnopravnosti spolova na
području Općine,
iniciranje programa, mjera i aktivnosti koje na području Općine mogu
pridonijeti ostvarivanju ravnopravnosti spolova i smanjivanju
diskriminacije među njima,
suradnja i razmjena informacija s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, državnim tijelima i ostalim institucijama u
pitanjima koja se tiču ravnopravnosti spolova,
suradnja s udrugama i medijima u području radi kojeg je osnovano,
ostale aktivnosti koje nisu u nadležnosti drugih tijela, a tiču se ostvarivanja
ravnopravnosti spolova.
III.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće Općine Novo
Virje iz redova predstavnika tijela Općine, kao i stručnih i javnih djelatnika iz područja
koja mogu doprinijeti ostvarivanju ravnopravnosti spolova, te udruga.

IV.
U Povjerenstvo se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

KATARINA KOZARIĆ-ŠABARIĆ iz Novog Virja, za predsjednicu,
MARIJA BARUŠKIN-ŠTEFINEC iz Novog Virja, za članicu,
NADICA MARKOV iz Novog Virja, za članicu,
FRANJO MARČINKO iz Novog Virja, za člana,
KATARINA LEVAČIĆ iz Novog Virja, za članicu.
V.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat
će Jedinstveni upravni odjel Općine Novo Virje.
VI.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Povjerenstva
za ravnopravnost spolova i imenovanju predsjednika i članova (''Službeni glasnik
Koprivničko – križevačke županije'' broj 10/13).
VII.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije".
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