
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 12. 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 
 
 
 
 
 
 

  Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova za 2013. godinu, u 
tekstu koji je dostavio Ured za ravnopravnost spolova aktom, klase: 022-03/14-08/01, urbroja: 
50442/01-14-06, od 16. srpnja 2014. godine. 
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OBRAZLOŽENJE 
 

 Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova podnosi se Vladi Republike Hrvatske 
sukladno članku 18., stavak 2., alineja 12.,  Zakona o ravnopravnosti spolova, kojim je 
definiran i djelokrug rada Ureda. 
 
 Kao najvažnije prioritete u radu izdvajamo aktivnosti vezane uz provedbu Zakona o 
ravnopravnost spolova i provedbu i nadzor provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost 
spolova, za razdoblje od  2011.-2015. godine,  uz provedbu kampanje za povećanje političke 
participacije žena na lokalnim izborima, izradu nacionalnih izvješća o ispunjavanju 
međunarodnih obveza kao i na izvršavanje brojnih obveza vezanih uz sudjelovanje u radu 
tijela Europske unije.  
 
 Temeljem pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji intenzivirao se rad u 
tijelima Europske komisije - Savjetodavnom odboru za ravnopravnost žena i muškaraca i 
Skupini visoke razine za uvođenje rodno osjetljive politike, a nastavljena je i suradnja s 
Europskim institutom za ravnopravnost spolova.   
 
 U dinamičnom procesu izrade nacionalnih programskih dokumenata za korištenje 
Instrumenata kohezijske politike EU za razdoblje 2014. - 2020. kontinuirano je isticana 
važnost ravnopravnosti spolova kao horizontalnog pitanja.   
 
 Izrađen je veliki broj izvješća, od čega izdvajamo upućivanje Četvrtog i petog 
periodičnog izvješća prema članku 18. UN Konvencije o uklanjanju svih oblika 
diskriminacije žena, posredstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Stalne misije 
Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima Glavnom tajništvu UN-a koje je Vlada RH 
usvojila u veljači 2013. godine.   
 
 Za provedbu projekta „Moj glas protiv nasilja“ Europska komisija je, u okviru 
programa Zajednice PROGRESS, putem natječaja dodijelila Uredu bespovratna sredstva u 
iznosu od 161.385,68 EUR.  
 
 Prioritetne aktivnosti bile su vezane  i uz širenje znanja i svijesti o ljudskim pravima 
žena putem promidžbenih aktivnosti i izdavaštva, a u suradnji s tijelima državne uprave, 
lokalnim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, udrugama, akademskom zajednicom, kao 
i drugim zainteresiranim dionicima. 
 
 U 2013. godini u Uredu je bilo stalno zaposleno 6 osoba, a postupalo se prema 630  
otvorenih predmeta. Izrađeno je ukupno 53 različitih izvješća, očitovanja i priloga, od čega 19 
priloga u svrhu izvještavanja prema međunarodnim obvezama,  te još 34 mišljenja, očitovanja 
i izvješća temeljem traženja državnih tijela. Tijelima državne uprave i tvrtkama u pretežitom 
državnom vlasništvu koji su nositelji obveze izrade Planova djelovanja za promicanje i 
uspostavljanje ravnopravnosti spolova, Ured se očitovao ukupno 33 puta. Ravnateljica i 
savjetnice sudjelovale su radu ukupno 29 radnih skupina, od čega u 13 radnih skupina pri 
tijelima državne uprave i u njih 16 međunarodnog karaktera. 
 
 Ured je u izvještajnom razdoblju uredno financijski poslovao, što je razvidno iz 
Izvješća o sredstvima i utrošku sredstava za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2013. Ureda za 
opće poslove Hrvatskog  sabora i Vlade Republike Hrvatske. 


