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Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti u 
spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog 
vijeća 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

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. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno 
je putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju 
od 2. lipnja 2020. do 1. srpnja 2020. 

Mišljenja, primjedbe  i prijedlozi 
zainteresirane javnosti 

U razdoblju provedbe savjetovanja nema zaprimljenih 
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti. 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja

