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KLASA: 021-12/17-18/99 
URBROJ: 65-17-02

Zagreb, 13. ožujka 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Joška Klisovića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 20 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

P" 3 Petrov
(

' 'i'

V7-V.
V



Joško Klisović REPUBLIKA HRVATSKA 
• HRVATSKI SABOR

Z A G R E Fj, Trg Sv. Marka 6
I Primljeno, 1 Q -Q3-201/
I Kiasitikacijskd /

i
1 ijrucižberii bn^ ^ /

6 5
zastupnik u Hrvatskom saboru

Zagreb, 9. ožujka 2017.
Org. jed

Ml
fVil Vnj

L.-lH7irP7 - IP1 I

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani g. Petrov,

molim Vas da temeljem čl. 185 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa g. Andreju Plenkoviču, predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske.

S poštovanjem.

Joško Klisović

Prilog: kao u tekstu



Joško Klisović

zastupnik u Hrvatskom saboru

Zagreb, 9. ožujka 2017.

g. Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Klub zastupnika SDP-a jučer je, na Međunarodni dan žena, uputio u saborsku proceduru 
usvajanja po hitnom postupku Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o 
sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, s Konačnim zakona (tzv. 
Istanbulska konvencija).

Republika Hrvatska je Istanbulsku konvenciju potpisala 22. siječnja 2013. godine, od kada se 
kontinuirano ukazuje na potrebu njezine što žurnije ratifikacije. Njezino potvrđivanje u 
Hrvatskom saboru podržali ste i Vi osobno 25. 11. 2016. u izjavi povodom Međunarodnog 
dana borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prigodom najavili ste da će ministrica gđa. Nada 
Murganić, što skorije pokrenuti postupak ratifikacije navedene Konvencije. Kako Vlada to do 
danas nije učinila, to su jučer učinili saborski zastupnici SDP-a.

Nadležna ministrica gđa. Nada Murganić također je 7. ožujka u saborskom Odboru za 
ravnopravnost spolova podržala što skoriju ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, nadam se da smo suglasni u ocjeni da su službeni 
podaci o nasilju nad ženama i u obiteljima s kojima smo suočeni u Republici Hrvatskoj 
uznemirujući te da situacija zahtijeva trenutnu akciju. Oni zadnji dostupni za 2015.g. kažu da 
je zbog prekršajnog djela nasilja u obitelji, policija prekršajno prijavila 13.775 osoba, a da je 
takvim nasiljem oštećeno 15.338 osoba. Recidivista je bilo 3.562.

U odnosu na 2013., ukupan broj žrtava kaznenih djela s elementima nasilja među bliskim 
osobama u 2015. porastao je za nevjerojatnih 184%. Kada se tome doda i porast broja žena 
žrtava, onda to zahtjeva hitnu akciju kako bi se suzbio ovakav trend brutalizacije među



bliskim osobama te uvele hitne promjene u sustavu prevencije i suzbijanja nasilja. Nažalost, 
broj ubojstava žena od strane bliskih muškaraca ostaje iz godine u godinu „stabilan".

Poseban problem predstavlja izostanak odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja 
u obitelji te nedostatno financiranje skloništa za njihov prihvat.

Jedan od uzroka povećanja nasilja i neodgovarajućeg odgovora na njega su i zastarjela 
zakonska rješenja te njihova loša provedba. Uklapanjem Istanbulske konvencije u pravni 
poredak Republike Hrvatske uspostavit će se kvalitetniji pravno obvezujući mehanizmi i 
standardi za sprečavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, zaštitu žrtava i kažnjavanje 
počinitelja. Konvencija će popuniti pravnu prazninu u zaštiti ljudskih prava za žene te sve 
žrtve obiteljskog nasilja.

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, pravi je trenutak da pređemo sa riječi na djela i 
usvojimo u Hrvatskom saboru sa što većim brojem zastupničkih glasova predloženi Zakon o 
potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nađ ženama i 
nasilja u obitelji. Predloženi Zakon je kratak, jednostavan i nesporan. Nakon usvajanja 
predstoji nam posao usklađivanja zakonskih i podzakonskih propisa Republike Hrvatske s 
odredbama Istanbulske konvencije te osiguravanje financijskih sredstava, počevši od 2018. 
proračunske godine, u državnom proračunu Republike Hrvatske, za njezinu provedbu.

Slijedom navedenog, molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

Hoće li Vlada Republike Hrvatske podržati što brže usvajanje u Hrvatskom saboru 
Prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv 
nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kojeg je u saborsku proceduru uputio Klub zastupnika 
SDP-a?

1.

Hoće li se Vlada Republike Hrvatske založiti da se što prije uvrsti na dnevni red 
Hrvatskog sabora usvajanje Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i 
borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji?

2.

S poštovanjem.

Joško Klisović
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Predmet: Zastupničko pitanje Joška Klisovića, u vezi sa Zakonom o potvrđivanju 

Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i 

nasilja u obitelji 

 – odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Joško Klisović, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o 

sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 

 

   

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Prijedlogom Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i 

borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji propisuje se potvrđivanje Konvencije 

Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, određuju se 

središnja tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite žena, djece, obitelji, pravosuđa, 

unutarnjih poslova, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, vanjskih i europskih poslova 

nositeljima provedbe Zakona, predlaže se donošenje istog po hitnom postupku te se propisuje 

da će se sredstva za provedbu ovog Zakona osiguravati u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske počevši od 2018. proračunske godine. 

 

Donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i 

borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji planirano je u Godišnjem planu 

normativnih aktivnosti za 2017. godinu. U tom smislu odlukom Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku (Klasa: 910-08/16-02/6; Urbroj: 519-01/9-17-25, od 14. 

veljače 2017. godine) osnovana je Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o 

potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i 

nasilja u obitelji. Radna skupina sačinjena je od predstavnika/ca nadležnih državnih tijela i 

organizacija civilnog društva koje djeluju u cilju zaštite ljudskih prava i prava žena žrtava 

https://uz.socskrb.hr/Urudzbeni/Document/Details?id=372710


nasilja te je već započela s radom na izradi Nacrta prijedloga Zakona. Prilikom daljnjeg rada 

Radna skupina će razmotriti prijedloge sadržane u predmetnom Prijedlogu zakona. 

 

Budući da je za donošenje ovog Zakona potrebno osigurati financijska sredstva 

iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na pozicijama nadležnih državnih tijela 

predlagatelj Zakona treba biti Vlada Republike Hrvatske.  

 

Slijedom svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske neće prihvatiti prijedlog 

Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad 

ženama i nasilja u obitelji kojeg je u saborsku proceduru uputio Klub zastupnika SDP-a 

obzirom da je u tijeku postupak donošenja predmetnog propisa sukladno Godišnjem planu 

normativnih aktivnosti za 2017. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku kao stručnog nositelja. 

 

 Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

                mr. sc. Andrej Plenković  


