
 

Na temelju članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 

69/17), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 

4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 62. 

Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 

4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Skupština 

Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj __. ___. 2021. godine, donijela 

 

O D L U K U 

o II. izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 7/11 i 4/13) članak 2.  stavak 1. mijenja se i glasi:  

 „Povjerenstvo ima predsjednika i sedam članova. „ 

Članak 2. 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 

 „ U Povjerenstvo se imenuju: 

- predsjednik i četiri članova iz redova vijećnika Županijske skupštine, 

- predstavnik nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz 

promicanje ravnopravnosti spolova,  

- predstavnik medija, 

- predstavnik tijela nadležnog za postupanje po protokolu u postupanju u slučaju nasilja u 

obitelji.„ 

 

Članak 3. 

 Članak 5. mijenja se i glasi:  

 „Stručne, administrativne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo nadležno za 

poslove Skupštine.“ 

 

 

 



Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske 

županije.  

 

 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

KLASA: 004-01/11-03/1                                                                                       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2109/1-02-21-03 

Čakovec, __.__. 2021.                                                                                        Dragutin Glavina 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog odluke o II. izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Međimurske županije 

 

Sukladno članku 28.  Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) 

jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osnivaju i, sukladno predloženom 

programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima za ravnopravnost 

spolova i povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba s ciljem promicanja ravnopravnosti 

spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za 

promicanje ravnopravnosti spolova. Povjerenstva za ravnopravnost spolova jesu radno-savjetodavna 

tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice 

županijskih skupština odnosno skupštine Grada Zagreba, koordinatori/ice u uredima državne uprave, 

predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/kinje. 

Skupština Međimurske županije je na 14. sjednici, održanoj 31. ožujka 2021. godine donijela 

Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, a na 27. sjednici, 

održanoj 21.03.2013. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Međimurske županije.   Navedenom Odlukom utvrđene su zadaće, sastav i 

način imenovanja predsjednika i članova Povjerenstva i druga pitanja važna za rad Povjerenstva. 

Člankom 3. Propisano je da se u Povjerenstvo imenuju pet članova iz redova vijećnika 

Županijske skupštine, koordinator za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj 

županiji, predstavnik nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje 

ravnopravnosti spolova, predstavnik medija te predstavnik tijela nadležnog za postupanje po 

protokolu u postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Predsjednik Povjerenstva imenuje se iz redova 

vijećnika Županijske skupštine.  

Dopisom Vlade Republike Hrvatske, Ureda za ravnopravnost spolova KLASA: 004-02/21-

01/02, URBROJ: 50442/11-21-01 od 21. listopada 2021. godine vezano uz provedbu Zakona o 

ravnopravnosti spolova i imenovanju članova županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova 

istaknuto je kako je Ured za ravnopravnost spolova nadležan za koordinaciju rada županijskih 

povjerenstava te je podneskom istog zatraženo mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave vezano uz 

pitanje koordinatora za ravnopravnost spolova u uredima državne uprave, obzirom na ukidanje istih. 

Iz dopisa Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 004-01/20-01/7, URBROJ: 514-U-05-01-02/2-20-2) 

proizlazi da, obzirom su uredi državne uprave u županijama prestali s radom 1. siječnja 2020. godine, 

više ne postoje koordinatori za ravnopravnost spolova u županijama. 



S obzirom na navedeno, nametnula se potreba donošenja izmjena navedene Odluke te se 

predlaže na raspravu i usvajanje Odluka o II. izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Međimurske županije.  

 

Čakovec, prosinac 2021. 

 

UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE 

 

 


