
 

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, 3/21 i 2/22 – 

pročišćeni tekst) 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, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj __. 

___. 2022. godine, donijela 

 

O D L U K U 

o III. izmjeni 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, 4/13 i 21/21)  članak 5. mijenja se i glasi:  

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

zdravstvo i socijalnu skrb.“ 

 

Članak 2. 

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: 2109-02-22-05 

Čakovec, __.__. 2022.                                                                                        Dragutin Glavina 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Međimurske županije 

 

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

glasnik Međimurske županije“ broj 7/11, 4/13 i 21/21)  člankom 5. propisano je da stručne, 

administrativne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo nadležno za poslove 

Skupštine. 

Skupština Međimurske županije je na 7. sjednici, održanoj 26. svibnja 2022. godine, donijela 
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije, kojom je osnovan Upravni 
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb čiji djelokrug rada, između ostalog, obuhvaća stručnu i tehničku 
pripremu, organiziranje sjednica savjetodavnih i radnih tijela iz djelokruga Upravnog odjela. 

 

Slijedom navedenog predlaže se III. izmjena  Odluke o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Međimurske županije na način da stručne, administrativne i druge poslove za 
Povjerenstvo obavlja upravno tijelo nadležno za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Čakovec, prosinac 2022. 

 

UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 

 

 

 












