
                            
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                        Ž U P A N 
KLASA: 004-02/21-01/04 
URBROJ: 2140/01-02-21- 3 
Krapina, 6. prosinac 2021. 
 
 
                                                                                            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju   
                         Povjerenstva za ravnopravnost  spolova Krapinsko-zagorske županije 
 
 

 Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 
15/21- pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije, dana 6. prosinca 2021. 
godine, donosi 

                     
Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva 
za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. 
 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 

 
3. Za izvjestiteljicu po točci 1., a u vezi s točkom 2. ovog Zaključka zadužuje se Martina 

Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, 
branitelje, civilno društvo i mlade. 

 
 
                      
 
                                                                                                                Ž U P A N 
                                                                                                               Željko Kolar 
 
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 



 

                            
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,  
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, 
       CIVILNO DRUŠTVO I MLADE 
 
KLASA: 004-02/21-01/04 
URBROJ: 2140/01-09-21-2 
Krapina, 30. studenog 2021. 
 
        ŽUPAN 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET:    Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju  
                                               Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske  
                                               županije 
                      
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 28.  stavak 1. i 2. Zakona o ravnopravnosti spolova 
                                               („Narodne novine“, broj 82/08, 125/11, 20/12 i  138/12) i članak  
                                               17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik  
                                               Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,   
                                               26/13 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA   Župan 
DONOŠENJE:  Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:    Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno  
                                               društvo i mlade 
 
IZVJESTITELJICA:  Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 
broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 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 ovoga Zakona i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.  
 Zakonom je propisano da su Povjerenstva za ravnopravnost spolova radno-
savjetodavna tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba u čijem sastavu su 
zastupljeni članovi/članice županijskih skupština odnosno skupštine Grada Zagreba, 
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koordinatori/ice u uredima državne uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni 
stručnjaci/kinje.  
 Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj dana 
30. listopada 2017. godine donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 
37/17). 
  Navedenom Odlukom utvrđene su zadaće, sastav i način imenovanja članova/ica 
Povjerenstva i druga pitanja važna za rad Povjerenstva. 

Člankom 4. navedene Odluke propisano je da Povjerenstvo ima predsjednika/icu i 
osam članova/ica. Članove/ice Povjerenstva imenuje Županijska skupština na način da 
Povjerenstvo čine: 3 člana/članice iz reda članova/članica Županijske skupštine, 5 
članova/članica iz reda nezavisnih stručnjaka/stručnjakinja iz područja djelokruga 
Povjerenstva i nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava i 1 
član/članica je koordinator/koordinatorica za ravnopravnost spolova iz Ureda državne uprave. 
Predsjednika/predsjednicu bira Povjerenstvo iz svog sastava. Javnim pozivom bira se pet 
članova/ica Povjerenstva. 
 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 od 5. listopada 2020. godine 
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. 
 Slijedom navedenog, nametnula se potreba pristupanju izmjenama Odluke o osnivanju 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. 

Članak 4. stavak 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije mijenja se na način da propisuje da Povjerenstvo ima 
predsjednika /icu i šest članova. Stavak 2. istog članka mijenja se na način da propisuje da 
članove/članice povjerenstva imenuje Županijska skupština na način da Povjerenstvo čine: 3 
člana/članice iz reda članova/članica Županijske skupštine i 4 članova/članica iz reda 
nezavisnih stručnjaka/stručnjakinja i predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz područja 
djelokruga Povjerenstva. U istom članku u stavku 3. utvrđuje se da se javnim pozivom biraju 
četiri člana/ica Povjerenstva, umjesto dosadašnjih pet. 

Također se mijenja i članak 6. stavci 2. i 3 Odluke na način da isti sada glase: 
„Povjerenstvo donosi financijski plan i program rada Povjerenstva za dvogodišnje razdoblje i 
podnosi ga Županijskoj skupštini na odobrenje. 
Povjerenstvo podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske 
županije najmanje jednom u dvije godine.“ 

Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluke o 
izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske  
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županije, u razdoblju od 16. studenog do 30. studenog 2021. godine te nisu zaprimljena 
očitovanja ni primjedbe na isti. 
 
          PROČELNICA 
           Martina Gregurović Šanjug 
 
 
 
Prilozi: 
1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost  
    spolova Krapinsko-zagorske županije 
2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije 
3. Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
 
 
 
 
 









 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA  
                                                    ODLUKE 
o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije 
Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-
zagorske županije 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje je provelo savjetovanje 

Upravni  odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, 
civilno društvo i mlade 

Svrha dokumenta Svrha Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o 
osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije je usklađivanje odredbi s 
pozitivnim pravnim propisima i promjenjenim 
okolnostima. 

Radno tijelo za izradu 
Nacrta 

Nije imenovana posebna radna skupina.  
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za 
zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade,  
Miljenka Mužar, savjetnica za socijalnu skrb i mlade, 
Sonja Novački, viša stručna suradnica za pravne poslove 
upravnog odjela 

Internetska stranica na kojoj 
je bio objavljen javni poziv 

www.kzz.hr – mrežna stranica Krapinsko-zagorske 
županije 
 
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
trajalo je od 16. studenog do 30. studenog 2021. godine 
 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Nije bilo očitovanja. 

Prihvaćene/neprihvaćene 
primjedbe 
 

- 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove. 
 

 
 
 
U Krapini, 30. studenog 2021. godine 

http://www.kzz.hr/
http://www.kzz.hr/


                            
 
           REPUBLIKA HRVATSKA     NACRT PRIJEDLOGA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 004-02/21-01/04 
URBROJ: 2140/01-01-21- 
Krapina,                                                                                          
                                                                                         

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 
broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,  26/13 13/18, 
5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije 
na svojoj _____ sjednici, održanoj ________2021. godine donosi 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
 Krapinsko-zagorske županije 

 
Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 37/17), članak 4. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 
„Povjerenstvo ima predsjednika/icu i šest članova“. 
 
U istom članku, stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Članove/članice Povjerenstva imenuje Županijska skupština na način da Povjerenstvo čine: 3 
člana/članice iz reda članova/članica Županijske skupštine i 4 članova/članica iz reda 
nezavisnih stručnjaka/stručnjakinja i predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz područja 
djelokruga Povjerenstva.  Predsjednika/predsjednicu bira Povjerenstvo iz svog sastava.“ 
 
U istom članku u stavku 3. riječ „pet“ zamjenjuje se rječju „četiri“. 
 

Članak 2. 
 U članku 6. stavci 2. i 3. Odluke mijenjaju se i glase:  
„Povjerenstvo donosi financijski plan i program rada Povjerenstva za dvogodišnje razdoblje i 
podnosi ga Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na odobrenje. 
Povjerenstvo podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije 
najmanje jednom u dvije godine .“ 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
 
                                                                                                          PREDSJEDNIK 
          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                       Zlatko Šorša 




