


                      Prijedlog 25. listopada 2021. 
 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08, 
125/11., 20/12, 138/12 i 69/17) te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18, 5/20, 4/21 i 24/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj ________________ 2021. godine donosi  

 
 

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

 
Članak 1. 

U članku 7. stavku 7. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15) riječ: „Rješenje“ zamjenjuje se riječju: „Odluku“. 

 
Članak 2. 

 U članku 16. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 „Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Program rada Povjerenstva može se donijeti i podnijeti 
na odobravanje Gradskom vijeću nakon 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, i to u 
roku od trideset (30) dana od dana imenovanja novoizabranog Povjerenstva.“ 
 

Članak 3. 
 U članku 17. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 „ Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u godini kada se održavaju redoviti lokalni izbori 
Povjerenstvo podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do kraja veljače tekuće godine 
za prethodnu kalendarsku godinu, te mjesece siječanj i veljaču tekuće godine.“  
 

Članak 4. 
U članku 19. riječi: „Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti“ zamjenjuje 

se riječima: „Upravni odjel za društvene djelatnosti“. 
 

Članak 5. 
Ove izmjene i dopune Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
          
                    Predsjednica 

          Gradskog vijeća  
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OBRAZLOŽENJE 
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju  

Povjerenstva za ravnopravnost spolova  Grada Pazina 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Zakonska osnova za donošenje ove Izmjene i Dopune Odluke sadržana je u odredbi članka 28. 

stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08, 125/11., 20/12, 138/12 i 
69/17). 
 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI 
POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 Ovom Izmjenom i dopunom Odluke usklađuju se pravni propisi te predviđaju iznimke od 
dosadašnjih odredbi kako bi nastale situacije povodom održavanja redovitih lokalnih izbora i 
imenovanja novog povjerenstva bile pravno propisane.  
 Tako se članak 7. stavak 7. Odluke usklađuje sa člankom 41. stavkom 2. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09, 8/13, 41/18, 5/20, 4/21 i 24/21 - 
pročišćeni tekst) kojim je propisano da se Odlukom odlučuje o izboru i imenovanju. 
 Dodavanjem članka 16. stavka 2. predviđa se iznimka od članka 16. stavka 1. Odluke na način 
da, u situaciji kada se imenuje novo Povjerenstvo, isto može program rada donijeti i podnijeti na 
odobravanje Gradskom vijeću nakon 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, i to u 
roku od trideset (30) dana od dana imenovanja novoizabranog Povjerenstva. Budući da je člankom 
16. stavkom 1. rok određen do najkasnije 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, a 
da se isti u stvarnosti ne može ispuniti uslijed situacije kada se nakon održavanja redovitih lokalnih 
izbora gradsko vijeće ne konstituira, već je potrebno održati prijevremene lokalne izbore i nakon 
istih, a nakon konstituiranja gradskog vijeća, imenovati novo povjerenstvo.  
 Dodavanjem članka 17. stavka 2. predviđa se iznimka od članka 17. stavka 1.  Odluke na način 
da, u godini kada se održavaju redoviti lokalni izbori Povjerenstvo podnosi godišnje izvješće o svom 
radu Gradskom vijeću do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, te mjesece 
siječanj i veljaču za tekuću godinu. Budući da se u godini kada se održavaju redoviti lokalni izbori 
sjednice gradskog vijeća ne mogu održavati od dana raspisivanja izbora, potrebno je rok za 
podnošenje godišnjeg izvješća skratiti, sa kraja ožujka na kraj veljače, kako bi se izvješće na vrijeme 
moglo podnijeti Gradskom vijeću. Budući da se mandat članova povjerenstva vezuje uz mandatno 
razdoblje Gradskog vijeća, predlaže se da se pri podnošenju godišnjeg izvješća u godini kada se 
održavaju redoviti izbori u izvješće uključi i mjesec siječanj i veljača tekuće godine.  
 Budući da se nakon donošenja Odluke izmijenio naziv upravnog odjela koji obavlja stručne i 
administrativne poslove za potrebe Povjerenstva, prijedlogom ovih Izmjena i Dopuna članak 19. se 
usklađuje 
 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
Financijska sredstva za provedbu odluke nisu potrebna, dok su sredstva za rad Povjerenstva 

osigurana u proračunu Grada Pazina. 
 
IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
Predlažemo da Gradsko vijeće razmotri i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke. 
  
 
 

Ured Grada 
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