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Predmet:  Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Istarske županije 
 

 

 

Na temelju čl. 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", 

broj 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije donosi dana 18. siječnja 2017. godine 

slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije. 

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 

županije na razmatranje i usvajanje. 

 

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Vesna 

Ivančić, pročelnica Stručne službe Skupštine.  

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

         ŽUPAN 

        Mr.sc. Valter Flego 

 

 

 



Temeljem čl. 28. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08, 
125/2011, 20/2012 i 138/2012) i čl. 43., toč. 4. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije", broj 10/09, 4/13 i 16/16), Skupština Istarske županije na 
sjednici održanoj dana _______ 2017. godine donosi 
 

 

 

 

Rješenje  
o dopunama Rješenja  

o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije 
 
 
1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službene novine 
Istarske županije“, broj 2/2016. godine“ dopunjuje se na način da se kao članica 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Istarske županije imenuje:  
 
10) Iva Vitasović, koordinatorica, za članicu.  
 
2. Članica Povjerenstva iz točke 1. imenuje se na vrijeme do isteka mandata 
Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Istarske županije. 
 
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Istarske 
županije.“ 
 
 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  
 
 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 

 
         
                Predsjednik  

                 Valter Drandić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
I PRAVNA OSNOVA  
 
 Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u odredbi čl. 28. Zakona o 
ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj broj 82/08, 125/2011, 20/2012 i 
138/2012) kojim je propisano da jedinice područne (regionalne) samouprave osnivaju, i 
sukladno predloženom programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskih 
povjerenstava za ravnopravnost spolova s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na 
lokalnoj razini i provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za 
promicanje ravnopravnosti spolova. Također je propisano da se u sastav Povjerenstva 
za ravnopravnost spolova između ostalih, imenuju koordinatori/ice u uredima državne 
uprave. Čl. 43., toč. 4. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", 
broj 10/09 i 4/13) propisane su ovlasti Skupštine Istarske županije, te je između ostalog 
propisano da Skupština osniva radna tijela i bira članove/članice tih tijela, te bira, imenuje 
i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom i statutom.  
  
 
II TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Odredbom čl. 27. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 
82/08, 125/2011, 20/2012 i 138/2012)  propisano da su Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova radno-savjetodavna tijela županijske skupštine u čijem sastavu su zastupljeni 
članovi/članice županijskih skupština , koordinatori/ice u uredima državne uprave, 
predstavnici/ce nevladinih ureda i nezavisni/e stručnjaci/kinje. 

Odredbom čl. 27. istoga Zakona  propisano je da čelnik/ca tijela državne uprave 
imenuje dužnosnika/cu ili rukovodećeg/ću službenika/cu koji obavlja poslove 
koordinatora/ice za ravnopravnost spolova.  
 Sukladno zakonskom određenju,  predlaže se da se u sastav Povjerenstva 
imenuje koordinatorica Iva Vitasović, državna službenica u Uredu državne uprave u 
Istarskoj županiji na radnom mjestu voditeljice odjela u Odjelu za opću upravu u Službi 
za opću upravu i društvene djelatnosti u Puli, koju je na navedenu dužnost imenovao 
predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.  
 Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na mandat od četiri godine, te se ovim 
aktom utvrđuje da se imenovana imenuje na mandat, do isteka mandata ostalih 
članova/ica Povjerenstva.  
 Slijedom svega navedenog pozivamo na prihvaćanje predloženog akta o 
imenovanju.  
 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Sredstva za provedbu ovog akta, odnosno za redovan rad Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova planirana su u razdjelu 1. Stručne službe Skupštine, Proračuna 
Istarske županije za 2017. godinu u iznosu od 19.000,00 kn.  
 
 


