
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, broj 150/2011), a u vezi s člankom 18. stavkom 2. točkom 5. Zakona o ravnopravnosti 
spolova (Narodne novine, broj 82/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
______________  godine donijela 

 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 
 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, 
za razdoblje od 2011. do 2015. godine, u razdoblju od 2011. do 2013. godine, u tekstu koji je 
dostavio Ured za ravnopravnost spolova aktom, klase: 004-03/13-03/02, urbroj: 50442/01-14-
153, od 15. srpnja 2014. godine.  
 
 2. Zadužuje se Ured za ravnopravnost spolova da o ovom Zaključku izvijesti 
nadležna tijela, nositelje provedbe mjera iz Nacionalne politike iz točke 1. ovoga Zaključka.  
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
  



2 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
 
 

 Izvješće o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnosti spolova 2011. - 2015. 
godine podnosi se Vladi Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. do 2013. godine sukladno 
članku 18. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08) prema kojemu je 
Ured za ravnopravnost spolova (URS) dužan periodički izvještavati o njezinoj provedbi.  
 
 Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine 
(„Narodne novine“, br. 88/11) koju je donio Hrvatski sabor u srpnju 2011. godine, osnovni je 
strateški dokument Republike Hrvatske čiji je cilj uklanjanje diskriminacije žena i 
uspostavljanje stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti.  
 
U ovom Izvješću se nalazi sažeti pregled provedbe mjera i najvažnijih postignuća u razdoblju 
od 2011. do 2013. godine, uz Prilog koji sadrži detaljan opis provedbe svake pojedine mjere 
temeljem dostavljenih očitovanja njihovih nositelja i sunositelja. Za provedbu mjera iz 
Nacionalne politike bilo je zaduženo ukupno 67 nositelja, većinom tijela državne uprave, 
drugih državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U cilju praćenja 
napretka u provedbi Nacionalne politike URS je od nositelja provedbe mjera zatražio izvješća 
o provedenim  mjerama s rokom provedbe od 2011. do 2013. godine kao i podatke o provedbi 
mjera s trajnim rokom provedbe. Analiza je pokazala da je najveći dio mjera proveden u 
utvrđenim rokovima (34), odnosno da se mjere s kontinuiranim rokovima redovito provode 
(39).  Djelomično je provedeno 14 mjera, a 5 mjera nije provedeno. Ovako visok stupanj 
implementacije Nacionalne politike ukazuje na primjerenu uključenost svih nadležnih 
dionika, uglavnom državnih tijela i lokalnih povjerenstava za ravnopravnost spolova koji su 
svoje aktivnosti učestalo provodili u suradnji s organizacijama civilnog društva. Napredak je 
evidentiran u svim tematskim područjima Nacionalne politike: 1) Promicanje ljudskih prava 
žena i rodne ravnopravnosti, 2) Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje 
primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja, 4) Uravnoteženje sudjelovanja žena i 
muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja, 5) Uklanjanje svih oblika nasilja nad 
ženama, 6) Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i 7) 
Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe. Kao značajna 
postignuća u ovom razdoblju treba istaknuti da je temeljem zaduženja u provedbi mjera iz 
Nacionalne politike doneseno i nekoliko novih važnih dokumenta i drugih akata u području 
promicanja ravnopravnosti spolova i osnaživanja društvenog položaja žena. Također, uz 
brojne kampanje usmjerene ka osvještavanju javnosti o potrebi povećanja političke 
participacije žena i suzbijanja nasilja nad ženama, provodile su se akcije usmjerene na 
poduzetnice, žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, mlade žene, žene pripadnice 
nacionalnih manjina i LGBT osobe. 
 
 URS je u navedenom razdoblju redovito dostavljao različita izvješća o provedbi mjera 
iz Nacionalne politike nadležnim državnim tijelima i međunarodnim organizacijama posebice 
temeljem ispunjavanja obveza u pregovaračkom procesu za pristupanje Europskoj uniji, a  
donošenje i provedba Nacionalne politike 2011. i 2012. godine bilo je sastavni dio Programa 
Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU.  
 
 


