
Temeljem čl. 28. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08 i 69/17) i članka 23  

i 41 Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske 

županije" broj 3/21), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 5. radnoj sjednici, 

održanoj _________________________ 2021. godine, donijela je 

 

RJEŠENJE  

o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije  

 

I.  

 

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije imenuju se:  

 

1. Nina Skurić, Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje, za predsjednicu 

2. Pero Pendo, Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje , za potpredsjednika 

3. Đivo Brčić, vijećnik Županijske skupštine,  za člana 

4. Fani Favro ,vijećnica Županijske skupštine, za članicu, 

5. Ivan Jelčić, vijećnik Županijske skupštine, za člana, 

6. Irena Korda, vijećnica Županijske skupštine, za članicu,  

7. Boris Cikoja, službenik Policijske uprave Dubrovačko – neretvanske, za člana, 

8. Nila Miličić - Vukosavić, predstavnica medija, novinarka Hrvatskog radija –  Radio 

Dubrovnik, za članicu, 

9. Danica Arar, Društvo multiple skreloze Dubrovačko-neretvanske županije, za članicu 

10. Jany Hansal,  predsjednica udruge "DEŠA", za članicu, 

11. Mislav Ćimić, predstavnik  Sveučilišta u Dubrovniku,  za člana. 

 

II.  

 

Mandat članova/ica Povjerenstva traje do isteka aktualnog saziva Županijske skupštine Dubrovačko- 

neretvanske županije. 

 

III.  

 

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 004-01/17-01/05,URBROJ: 

2117/1-04-17-4, Dubrovnik, 25. rujna 2017. godine, („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije“, br. 15/17) i zamjenjuje se ovim Rješenjem.  

IV.  
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenim novinama Dubrovačko-

neretvanske županije"  

 

KLASA: 004-01/21-01/08 

URBROJ: 2117/1-04-21-03 

Dubrovnik,  ___________________  2021. godine 

 

                                                                                            Predsjednca 

                                                                                             Županijske skupštine 

 

                                                                                                                   Terezina Orlić 

Dostaviti:  

 

1. Uredu za ravnopravnost spolova RH  

2. Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i obitelj, ovdje 

3. Predsjednici i članovima Povjerenstva iz točke I. Rješenja  

4. Pismohrana, ovdje 



 

OBRAZLOŽENJE:  

 

Zadaće Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske-županije (dalje Povjerenstvo) 

utvrđene su mjerama Nacionalne politike za ravnopravnost spolova od 2011. do 2015. godine u čijoj 

su točci 7.1. definirane spomenute odredbe i odredbama članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova 

(«Narodne novine», br. 82/08, 69/17). Povjerenstvo je osnovano radi kontinuiranog poticanja, 

povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova 

na području Dubrovačko-neretvanske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju 

uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova.  

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:  

- predlaže Županijskoj skupštini donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova,  

- izrađuje županijske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova,  

- provodi mjere iz nacionalnih i županijskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti 

spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovom provođenju, 

- predlaže Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije financijski plan radi 

ostvarivanja programa rada Povjerenstva,  

- razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za 

ravnopravnost spolova što ih Županijskoj skupštini  Dubrovačko-neretvanske županije 

predlažu drugi ovlašteni predlagatelji,  

- daje Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije prijedloge i mišljenja iz područja 

ravnopravnosti spolova, 

- potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i općina Dubrovačko-

neretvanske županije i drugih županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za 

promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim 

tijelima drugih zemalja, 

- obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova. 
Sastav Povjerenstva čine članovi/članice Županijske skupštine, predstavnici/predstavnice  nevladinih 

udruga i nezavisni stručnjaci/stručnjakinje iz područja djelokruga Povjerenstva.  Navedenom Odlukom 

utvrđeno je da se predstavnici/predstavnice iz područja djelokruga Povjerenstva imenuju na prijedlog 

Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije.  

Sadašnji članovi/ice Povjerenstva imenovani su Rješenjem o imenovanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 004-01/17-01/05,URBROJ: 

2117/1-04-17-4, Dubrovnik, 25. rujna 2017. godine. S obzirom na činjenicu da su u svibnju ove 

godine održani izbori za članove/članice lokalnih i regionalnih predstavničkih tijela te konstituiran 

novi saziv Županijske skupštine, istekao je mandat dosadašnjim članovima/članicama Povjerenstva pa 

valja imenovati novi saziv Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Pristupilo se i izradi 

nove, Odluke kojom se utvrđuju zadatci, sastav i način imenovanja članova i članica Povjerenstva, 

sukladno važećem zakonskom okviru za ovo područje na državnoj razini.  

 

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske 

županije upućuje se Županu na razmatranje i Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

 



 

 

                                        
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje 

 

KLASA: 004-01/21-01/08 

URBROJ: 2117/1-12/1-21-01 

Dubrovnik, 15. listopada  2021. godine 

 

 

                                       DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA   

   Upravni  odjel za poslove župana i županijske skupštine                      

                                                                       

- Ovdje  - 

 

PREDMET: Prijedlog Rješenja o osnivanju  Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – 

                neretvanske županije  

 

 

ZAKONSKI TEMELJ: Članak 28. Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08 

i 69/17.)  i članka 36. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije" broj 3/21), 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.                                                                                                                                           

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel zdravstvo, obitelj  i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.                                                                                                                                     

 

 

S poštovanjem, 

                                                   

                                                                                                               v. d. pročelnice 

 

                                                                                                                   Jelena Dadić Račić 

 

 

 

 

Prilog: Nacrt Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova  

             Dubrovačko –   neretvanske županije  

 

 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu,  

2. Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje, ovdje 

3. Pismohrana, ovdje 

 

 

 



Na temelju članka Na temelju članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08 i 

69/17.) i članka 36. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije" broj 3/21), Župan Dubrovačko - neretvanske županije, donio je 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Rješenja o osnivanju  Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – 

neretvanske županije i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu  i odlučivanje. 

 

 

 

KLASA: 004-01/21-01/08 

URBROJ : 2117/1-01-21-02 

Dubrovnik, 15. listopada 2021. godine  

 

 

         

 

                                                                                                                    Župan                                           

 

                                                                                                         Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Evidencija, ovdje 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


