REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj
82/08 i 69/17) i članka 32. Statuta Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke 13/13 i 06/18)
Općinsko vijeće Općine Kravarsko na 09. sjednici održanoj 07. rujna 2018. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine
Kravarsko
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine
Kravarsko (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Kravarsko.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Općine Kravarsko
koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom
pomagati Općinskom vijeću i drugim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
-prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na
području Županije,
-prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim
propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,
-razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te
nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,
-potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene
naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova
-predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti
spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.)
Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika/cu, zamjenika predsjednika/ce i tri člana koje imenuje
Općinsko vijeće.
U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce Općinskog vijeća, predstavnici/ce udruga i
nezavisni stručnjaci/kinje.

Članak 4.
Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća
koja ih je imenovalo.
Općinsko vijeće može razriješiti člana/icu Povjerenstva i prije isteka mandata:
-ako neopravdano ne nazoči na sjednicama Povjerenstva,
-na osobni zahtjev,
-ako odjavi prebivalište s područja Općine Kravarsko,
-na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce Povjerenstva.
U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi član/ica
Povjerenstva, a njegov/njen mandat traje do isteka mandata Povjerenstva.
Članak 5.
U Povjerenstvo se imenuju:
-za predsjednicu: Kristina Bradić
-za zamjenicu predsjednice: Marija Đuretić
1. član: Danijel Petrac
2. članica: Anita Zlodi
3. član: Ivica Kompes
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Kravarsko.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kravarsko ( Glasnik Zagrebačke županije
21/15).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke
županije“
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