


  

        Prijedlog 24. listopada 2018. 

 

 

 

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 23/15.)  i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina dana _______________ 

2018. godine, donosi 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

         o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za 

             ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina  

za 2019. godinu (zajedno s financijskim planom) KLASA: 550-01/18-01/11, URBROJ: 2163/01-05-

05-18-24 u tekstu u kojem ga je donijelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pazina na 

sjednici održanoj 2. listopada 2018. godine.  

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada  

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,         

 

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

              Predsjednik 

                      Gradskog vijeća 

                  Davor Sloković, v.r.  

 

 

                  
 



OBRAZLOŽENJE 

        Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za 

                ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. godinu 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 
Člankom 28. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08. i 69/17.) propisano  

je da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati gradska i općinska povjerenstva za ravnopravnost 

spolova sukladno nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova. 

 Sukladno predloženom programu rada Povjerenstva, jedinice lokalne samouprave osiguravaju 

uvjete i sredstva za rad gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova s ciljem 

promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe navedenog Zakona i Nacionalne 

politike za promicanje ravnopravnosti spolova. 

Člankom 15. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina  

(„Službene novine Grada Pazina“ 23/15.)  propisano je da Povjerenstvo donosi program rada za svaku 

kalendarsku godinu.  

Člankom 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br.17/09., 4/13., 23/14. i 

1/18.), propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada Pazina. 

 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Temeljem članka 16. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada  

Pazina  („Službene novine Grada Pazina“ 23/15.), Povjerenstvo podnosi Program rada za sljedeću 

kalendarsku godinu na suglasnost Gradskom vijeću Grada Pazina najkasnije do 30. rujna tekuće 

godine za sljedeću kalendarsku godinu.  

 

Na svojoj 3. sjednici Povjerenstva o ovom sazivu koja je održana 2. listopada 2018. godine 

prihvaćen je Program rada za 2019. godinu (zajedno s financijskim planom) te ga ovom prilikom 

šaljemo na suglasnost Gradskom vijeću Grada Pazina.  

 

III. PRIJEDLOG TEKSTA AKTA 

Ovo obrazloženje čini sastavni dio Nacrta Zaključka o davanju suglasnosti na Program  

rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. godinu (zajedno s financijskim 

planom). 

            

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

Financijska sredstva za provođenje Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 Grada Pazina za 2019. godinu planirati će se u Proračunu za 2019. godinu u iznosu od 3.000,00 kuna.  

 

 

Pazin, 10. listopada 2018.    Upravni odjel za samoupravu, 

upravu i društvene djelatnosti 

        

            

            

            

             

             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

    ISTARSKA ŽUPANIJA  
            GRAD PAZIN 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  

                 Grada Pazina 

 

KLASA: 550-01/18-01/11 

URBROJ: 2163/01-05-05-18-24 

Pazin, 2. listopada 2018. 

 

Temeljem odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“, br. 23/15), Povjerenstvo za ravnopravnost spolova na 3. 

sjednici održanoj dana 2. listopada 2018., donosi  

PROGRAM RADA 

POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA PAZINA  

ZA 2019. GODINU 

I. UVOD   

Članak 1. 

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi se kao 

programski i akcijski dokument koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti o važnosti poštivanja i 

unaprjeđivanja ljudskih prava žena/muškaraca u gradu Pazinu, poduzimanje mjera u cilju sprječavanja 

diskriminacije na temelju spola, promociju ravnopravnosti spolova kao općeg društvenog cilja i zaštita 

ljudskih prava.  

Ovaj Program predstavlja okvir za djelovanje Povjerenstva u sukreiranju lokalne politike u području 

ravnopravnosti spolova u inicirajućem, savjetodavnom te akcijskom dijelu, kada se radi o 

programskim zadacima koje Povjerenstvo može samostalno ili u suradnji s tijelima Grada Pazina i 

drugim pravnim i fizičkim osobama, realizirati.  

II. PROGRAMSKI ZADACI  

Članak 2. 

Program rada Povjerenstva temelji se na slijedećim dokumentima:  

- Zakon o ravnopravnosti spolova,  

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,  

- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011. - 2015.,  

- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2017. - 2022., 

- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2014.-2018.  

- Operativni plan Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije  



Članak 3. 

Rad Povjerenstva temeljit će se na programiranju zadaća sukladnim mjerama nacionalnih politika u 

smislu njihove operacionalizacije, na temelju dobre prakse i prethodnih vlastitih iskustava.  

III. OBLICI SURADNJE  

Članak 4. 

Za uspješno izvršenje ovog Programa potrebna je suradnja sa predstavničkim tijelom u Gradu Pazinu, 

s nadležnim upravnim odjelima Grada Pazina, udrugama civilnog društva, obrazovnim i socijalnim 

ustanovama, ustanovama predškolske dobi, državnim i županijskim tijelima, pravosudnim tijelima i 

svim drugim tijelima i institucijama.  

Članak 5. 

Suradnja će se organizirati:  

- povezivanjem svih tijela za pojedino područje, zbog zajedničke politike u osmišljavanju i   

  programiranju određenog zadatka,  

- uključivanjem nadležnih tijela,  

- obrazovnom vertikalom,  

- medijskom diseminacijom.  

 

IV. DJELOVANJE POVJERENSTVA  

Članak 6. 

Program rada Povjerenstva donosi se s ciljem postavljanja konkretnih aktivnosti koje će Povjerenstvo 

provoditi samostalno ili u suradnji, a koje bi trebale dovesti do povećanja ravnopravnosti spolova na 

području Grada Pazina.  

Članak 7. 

U cilju povećanja ravnopravnosti spolova, Povjerenstvo će:  

- provoditi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja 

svijesti javnosti o kršenju prava žena te unaprjeđenja položaja žena u društvu,  

- održavati okrugle stolove, javne tribine na temu vezanu za položaj žena u društvu sa svrhom 

podizanja svijesti građana Pazina o problemu uklanjanja diskriminacije temeljene na spolnoj 

orijentaciji.  

 

V. AKTIVNOSTI POVJERENSTVA U 2019. GODINI 

Članak 8. 

Povjerenstvo će u razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine obilježiti značajne nacionalne i 

međunarodne datume u suradnji sa Sigurnom kućom Istra, Centrom za socijalnu skrb Pazin, 

Policijskom postajom Pazin,  te udrugama i institucijama koje se bave pravima žena:  



a) Međunarodni dan obitelji – 15. svibanj 

b) Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujan  

Osim toga Povjerenstvo će organizirati aktivnosti za provedbu rodno osviještenog proračuna za 2020. 

godinu  te edukaciju za završne razrede osnovne škole u svezi osvještavanja mladih o stereotipu 

muško – ženskih zanimanja. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 9. 

Sukladno članku 16. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova, ovaj Program rada 

dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i odobravanje.  

Sastavni dio ovog Programa rada čini Financijski plan za 2019. godinu. 

Članak 10. 

Temeljem članka 17. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova, isto je dužno 

podnijeti godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću u propisanom roku.  

 

                                                                                              Predsjednica  

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

        Mirjana Galant, v.r. 

                                                                                       

             

 








