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   - ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI - 
 
 
Predmet: Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova/ica  
                 Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
      
 
 Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 82/08) i 
Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011 - 2015 godine određena su 
tijela i subjekti zaduženi za njihovu provedbu. 
 
 Ured državne uprave u Vukovarsko – srijemskoj županiji imenovao je Hildu Baumschabel 
novom koordinatoricom za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave, koja je do sada bila članica 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova ispred Ureda državne uprave u VSŽ. Kako je Ivanka 
Domaćinović, koja je do sada obnašala dužnost koordinatorice, umirovljena, Ured državne uprave u 
VSŽ imenovao je Hildu Baumscabel novom koordinatoricom, te se taj dio Rješenja mijenja. 
     
           Kako prema Odluci o osnivanju Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko 
– srijemske županije, Povjerenstvo čine predsjednik i 14 članova/ica, umjesto Hilde Baumschabel kao 
članice Povjerenstva i predstavnice Ureda državne uprave u VSŽ, potrebno je imenovati novoga/u 
člana/icu. 
 
           Stoga u privitku dopisa dostavljamo Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja i 
molimo da ga uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. 
 
 
 
                                    PROČELNICA 
                                                                                                   Gabrijela Žalac, dipl.oec. 
 
Privitak: 
 

1. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja… 
2. Dopis Ureda državne uprave u VSŽ 
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             Temeljem čl. 17; 27. i 40. Statuta Županije (Sl. vjesnik Županije 4/13) i čl. 64. Poslovnika  
Županijske Skupštine (Sl. vjesnik Županije br. 14/13), te čl. 4. st. 2. Odluke o osnivanju Županijskog 
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R J E Š E N J E  
o izmjeni i dopuni  

Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 
I. 
 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
(„Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj: 17/13) mijenja se prema odredbama ovoga 
Rješenja. 

 
II. 
 

U članku 1. točka 5. mijenja se i glasi: 
 
„5. Hilda Baumschabel – članica (koordinatorica za ravnopravnost spolova Ureda državne uprave u 
VSŽ) 
 
U istom članku točka 8. mijenja se i glasi: 
 
„8. Marija Molnar – članica (predstavnica medija i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Grada Vukovara). 

 
 

III. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
                                                            
                                                                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: 
                                                                                                                Antun Žagar, graf.ing. 

 



                                                                                                                








