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 Temeljem članka 16. i članka 30. stavak 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 4/02. - pročišćeni tekst), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 11. sjednici 
19. rujna 2002. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju Županijskog povjerenstva 
za ravnopravnost spolova 

 
 
 Članak 1.  
 
 Radi osiguranja kontinuiranog poticanja, povezivanja i usklañivanja djelatnosti svih stručnih i 
drugih ustanova i tijela čija je djelatnost od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti na području 
Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija), kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi 
stvaranju uvjeta osiguravanja njihovog poštivanja i ostvarivanja, osniva se Županijsko povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova (nastavno: Povjerenstvo). 
 
 
 Članak 2. 
 
 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. 
 
 Članak 3. 
 
 U ostvarivanju svog djelokruga rada Povjerenstvo uspostavlja i ostvaruje suradnju sa stručnim 
tijelima i institucijama, nevladinim udrugama i drugim pravnim osobama, sredstvima javnog 
priopćavanja, tijelima državne vlasti i upravnim tijelima te drugim organizacijama čija je djelatnost od 
značenja za izvršavanje zadaća Povjerenstva. 
 
 Povjerenstvo osobito surañuje s nadležnim državnim tijelima osnovanim za područje 
promicanja ravnopravnosti spolova. 
 
 
 Članak 4. 
 
 Povjerenstvo čine predsjednik i 14 članova. 
 
 Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Skupština Županije iz reda predstavnika 
organizacija i tijela te stručnih i javnih djelatnika u područjima obuhvaćenim djelokrugom rada 
Povjerenstva. 
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 Članak 5. 
 
 Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo može osnivati 
stručne skupine kao privremena ili stalna radna tijela. 
 
 
 Članak 6. 
 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za 
društvene djelatnosti. 
 
 
 Članak 7. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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 dr.sc. Ramir Ristić, v.r. 


