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Gospodarsko-socijalno vijeće 
KLASA: 022-04/16-01/02 
URBROJ: 2140/01-02-16-3 
Krapina, 6. travnja 2016. 

 
 

Na temelju članka V. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Krapinsko-zagorskoj županiji Klasa: 022-04/14-01/04, Urbroj: 2140/01-02-15-10 od 30. 
ožujka 2015. godine Gospodarsko-socijalno vijeće na 4. sjednici  održanoj dana 6. 
travnja 2016. godine donijelo je 
 
 

PROGRAM RADA 
Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2016. godinu 

 
 

I. Utvrđuje se Program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-
zagorskoj županiji za 2016. godinu kako slijedi: 
 

TEMA 
 

NOSITELJ  PRIPREME 
MATERIJALA 

 

ROK 

Stanje nezaposlenosti i 
zapošljavanja na području 
Županije  

HZZ Područni ured Krapina kontinuirano 

Mjere aktivne politike 
zapošljavanja u 2016. 
godini 

HZZ Područni ured Krapina II. kvartal 2016. 
godine 

Master plan razvoja 
turizma Županije za 
razdoblje 2016.-2025. 
godine 

Zagorska razvojna agencija 
Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove 

II. kvartal 2016. 
godine 

 
Analiza stanja u 
gospodarstvu na području 
Županije i efekti 
realizacije programa 
poticanja poduzetništva 

 
Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove 

 
III. kvartal 2016. 
godine 



 2 

Strategija razvoja 
Krapinsko-zagorske 
županije za razdoblje 
2014-2020. godine 

Zagorska razvojna agencija III. kvartal 2016. 
godine 

Strategija razvoja civilnog 
društva Županije  

Savjet za razvoj civilnog društva  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu 
skrb, udruge i mlade 

II. kvartal 2016. 
godine 

Akcijski plan za provedbu 
mjera Nacionalne politike 
za ravnopravnost spolova 
2016.-2020. godine i 
Europske povelje o 
ravnopravnosti spolova na 
lokalnoj razini 

Županijsko povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu 
skrb, udruge i mlade 

IV. kvartal 2016. 
godine 

Akcijski plan energetske 
učinkovitosti Županije za 
razdoblje 2017.-2019. 
godine 

Regionalna energetska agencija 
Sjeverozapadne Hrvatske 
Upravni odjel  za gospodarstvo, 
promet, komunalnu infrastrukturu i 
EU fondove 

IV. kvartal 2016. 
godine 

Prijedlog proračuna 
Županije za 2017. godinu 

Upravni odjel  za  financije, proračun 
i javnu nabavu 
 

prosinac 2016.g. 

 
 
 

II. Gospodarsko-socijalno vijeće razmatrati i druge teme iz nadležnosti  o 
prijedlozima socijalnih partnera u vezi aktualnih pitanja i stanja na području Krapinsko-
zagorske županije 
 
 
 
                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                   Anđelko Ferek- Jambrek 
 
 
Dostaviti 

1. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 
Služba za socijalno partnerstvo 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, 

2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 
za objavu, 

3. Za prilog zapisniku, 
4. Pismohrana. 

 
 
 


