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 Poštovani, 
 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 9/09., 9/10. -lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), prosljeđujem 
Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke kojom se uspostavlja načelo 
ravnopravnosti u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća. 
 
 Za izvjestiteljicu koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća određujem predsjednicu 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Labina, Federiku Mohorović Čekada. 
 
 
 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 

 

 

 



       
REPUBLIKA HRVATSKA                                                   PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA:021-05/20-01/  
URBROJ: 2144/01-01-20-1  
Labin, _________ 2020. 
 

Na temelju odredbi Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je 

Gradsko vijeće Grada Labina prihvatilo na sjednici dana 4. prosinca 2017. godine, na temelju 

članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) te na temelju Akcijskog plana za 

ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine, od 27. studenog 

2019., Gradsko vijeće dana ________ 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 
kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti 

u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća 
 

Članak 1. 

Utvrđuje se da je pravo na ravnopravnost žena i muškaraca temeljna vrednota ustavnog 

poretka Republike Hrvatske koja znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima 

javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava 

kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.  

Članak 2. 

Diskriminacija na temelju spola označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje 

učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje 

priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, 

društvenom, obrazovnom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi 

ravnopravnosti muškaraca i žena. 

Članak 3. 

Prilikom izbora članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina vodit će se računa o 

uravnoteženoj zastupljenosti oba spola. 

Članak 4. 

Zabranjena je diskriminacija u odnosu na kriterije i uvjete za izbor predsjednika i članova 

radnih tijela Gradskog vijeća. 

Članak 5. 



Prilikom izbora članova radnih tijela mora biti jasno istaknuto da se na mjesto mogu 

kandidirati osobe oba spola. 

Članak 6. 

Pri postupku izbora članova radnih tijela nije dozvoljeno koristiti izričaje koji uzrokuju ili bi 

mogli uzrokovati diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne 

orijentacije. 

Članak 7. 

Kod donošenja rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća 

koristi se naziv u muškom i ženskom rodu. 

Članak 8. 

Grad Labin obvezuje se da će, koliko je to moguće, sprječavati i boriti se protiv 

predrasuda, primjene i uporabe jezika i predodžbi temeljenih na ideji superiornosti ili inferiornosti 

jednoga od dva spola ili na stereotipnim ulogama žena ili muškaraca.  

 

Članak 9. 

Gradsko vijeće Grada Labina izričito se protivi i osuđuje svako seksualno uznemiravanje 

na radnom mjestu pa tako i u odnosu na radna tijela Gradskog vijeća te jasno stavlja do znanja 

da je takvo ponašanje neprihvatljivo. 

 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenim novinama Grada Labina“. 

 

                                                               PREDSJEDNICA 
      Gradskog vijeća 

 
Eni Modrušan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 

• Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini iz 2006. godine 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani tekst, 

8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.)  

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE 

Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća dana 4. prosinca 2017. godine donio Odluku o 
pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 
Navedenu je Povelju Vijeće europskih općina i regija, kao organizacija lokalnih i regionalnih 
vlasti iz više od trideset zemalja Europe usvojilo 2006. godine. Potpisivanjem predmetne 
Povelje, lokalne i regionalne uprave u Europi javno se obvezuju da će slijediti načela 
ravnopravnosti spolova te u svojim sredinama provoditi odredbe propisane Poveljom. 

Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini određena je obveza 
potpisnika da u prihvatljivom vremenskom razdoblju razviju i usvoje Akcijski plan kojim će se 
definirati ciljevi i prioriteti potpisnica, mjere predviđene za provedbu Povelje kao i dodijeljena 
sredstva za provedbu Povelje. 

Sukladno navedenom, Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća dana 27. studenog 2019. 
donijelo Akcijski plan za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. 
godine kojim su Planom definirane mjere i ostale odrednice koje Grad Labin namjerava provoditi 
kao potpisnik Europske povelje. Navedenim je Akcijskim planom kao jedna od mjera na području 
političkog zastupanja i sudjelovanja u političkom i građanskom životu, određeno donošenje akta 
kojim se uspostavlja načelo ravnoteže u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog 
vijeća Grada Labina, a radi se upravo o Odluci čije se donošenje predlaže.  

Namjera je da se predloženom Odlukom stvore uvjeti za provedbu ravnopravnosti u spolnoj 
zastupljenosti u radnim tijelima Gradskog vijeća kao i jasno opredjeljenje Grada Labina da se 
protivi svakom obliku diskriminacije pa tako i u odnosu na spolnu zastupljenost.  

Člankom 31. točkom 4. Statuta Grada Labina propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i 
druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.  

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću putem 
internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 2. lipnja 2020. do 1. srpnja 2020. godine. U 
razdoblju provedbe savjetovanja nije bilo zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga 
zainteresirane javnosti. 

Obzirom na navedeno, predlaže se donošenje predložene Odluke.  
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE  

 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

GRADONAČELNIK 

 Valter Glavičić, v.r.  

Prijedlog izradila: Kristina Sinčić Smoković, v.r. 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Labina 
 


