
PRIJEDLOG 

        

 

  Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 

(Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj ___________________ donijela 

 

 

O D L U K U  

 

o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog akcijskog plana provedbe  

Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama,  

miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija 

 

I. 

 

  Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za izradu Nacionalnog akcijskog 

plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i 

sigurnosti, te srodnih rezolucija (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

II. 

 

Zadaće Radne skupine su: 

 

- izvršiti analizu i ocjenu ostvarenih rezultata provedbe mjera iz Nacionalnog akcijskog 

plana provedbe rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o 

ženama, miru i sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u 

oružanim sukobima, 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i 

djecom u oružanim sukobima i 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u 

izgradnji mira nakon oružanih sukoba, za razdoblje od 2011. do 2014. godine 

 

- na temelju dosadašnjih postignuća i ostvarenih rezultata izraditi prijedlog novog 

Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih 

naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija. 
 

III. 

 

Radnu skupinu iz točke I. ove Odluke čine: 

 

- pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova za multilateralu i globalna pitanja, 

predsjedavajući 

- predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, zamjenik predsjedavajućeg 

- predstavnik Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, član 

- predstavnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, član 

- predstavnik Ministarstva obrane, član 

- predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član 

- predstavnik Ministarstva pravosuđa, član 

- predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja, član 
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- predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, član 

- predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova, član. 

 

    Članovima iz stavka 1. ove točke određuju se i njihovi zamjenici.  

 

  Radna skupina može, po potrebi, u svoj rad uključiti i predstavnike drugih 

nadležnih tijela, agencija, institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

organizacija civilnog društva. 

 

    

 

IV. 

 

  Radna skupina se sastaje prema potrebi, a sastanke saziva predsjedavajući 

Radnom skupinom.  

 

V. 

 

   Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavlja Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslova. 

 

VI. 

 

    Tijela iz točke III. ove Odluke će u roku od 15 dana od dana donošenja ove 

Odluke izvijestiti pisanim putem Ministarstvo vanjskih i europskih poslova o imenovanju 

članova te njihovih zamjenika u Radnu skupinu. 

 

VII. 

 

  Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da o donošenju ove 

Odluke obavijesti tijela iz točke III. ove Odluke. 

 

 

VIII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Klasa:   

Urbroj:   

 

Zagreb,      

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 

 

 



3 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE  

Ovom se Odlukom osniva Radna skupina za izradu Nacionalnog akcijskog plana provedbe 

rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te 

srodnih rezolucija.  

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 iz 2000. godine prvi je službeni dokument o položaju 

i ulozi žena u oružanim sukobima kao i u svim procesima i aktivnostima vezanim uz mir i 

sigurnost. Zajedno s još sedam dosad usvojenih rezolucija o ženama, miru i sigurnosti pruža 

okvir za praktično djelovanje na sprječavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, na njihovoj 

efikasnijoj zaštiti i osnaživanju u oružanim sukobima i post konfliktnim situacijama te na 

stvaranju uvjeta za ravnopravno sudjelovanje žena u svim u aktivnostima i procesima 

vezanim uz očuvanje i izgradnju mira. 

Najučinkovitijim sredstvom za provedbu rezolucija Vijeća sigurnosti o ženama, miru i 

sigurnosti smatraju se nacionalni akcijski planovi (dalje u tekstu: NAP) koji predstavljaju 

službeni implementacijski okvir za primjenu normi i ostvarenje ciljeva ovih rezolucija na 

nacionalnoj razini. NAP-ove je dosad  usvojilo 74 država članica UN-a, a Europa je regija s 

najviše usvojenih NAP-ova (26), pri čemu prednjače države članice EU i NATO saveza (18). 

EU od 2008. provodi vlastiti akcijski plan (Comprehensive approach to the EU 

implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, 

peace and security), o čemu se Vijeću EU podnose dvogodišnja izvješća. Sličan akcijski plan 

provodi i NATO. 

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je u srpnju 2011. godine, na prijedlog Ministarstva 

vanjskih i europskih poslova, prvi NAP za razdoblje 2011. do 2014. godine. NAP je izradila 

Radna skupina osnovana u kolovozu 2010. godine koja je ujedno trebala nastaviti djelovati u 

istom sastavu kako bi pratila realizaciju mjera i aktivnosti predviđenih NAP-om. Međutim, 

ista je prestala djelovati slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske (od 4. listopada 2012.), a 

nova međuresorna koordinacija nije uspostavljena. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 

kao inicijator NAP-a te u okviru svog djelokruga, pratilo je provedbu NAP-om zacrtanih 

mjera i aktivnosti te o tome periodično izvještavalo u međunarodnom kontekstu. NAP  iz 

2011. godine formalno je istekao prije dvije godine, no većina mjera bila je dugoročnog 

karaktera te se nastavila provoditi u okviru redovnih aktivnosti glavnih nositelja. 

Iako se postojeće mjere i aktivnosti uspješno provode, potrebno ih je revidirati i osuvremeniti 

u svjetlu novih globalnih i regionalnih izazova miru i sigurnosti koji utječu i na položaj i 

ulogu žena u kontekstu mira i sigurnosti. Cilj je da novi NAP reflektira sadržaj najnovijih 

rezolucija Vijeća sigurnosti koje položaj i ulogu žena sagledavaju u novom globalnom 

kontekstu mira i sigurnosti te uključuju izazove kao što su masovne migracije, terorizam i 

nasilni ekstremizam te da  bude usklađen s relevantnim nacionalnim strateškim dokumentima 

kao što su nova Strategija nacionalne sigurnosti te nove Nacionalna politika za ravnopravnost 

spolova (u izradi). 

Slijedom navedenog, ovom se Odlukom uspostavlja Radna skupina koja će na temelju analize i 

ocjene rezultata provedbe mjera i aktivnosti iz prvog ciklusa NAP-a izraditi prijedloga novog 

NAP-a za sljedeće razdoblje.  
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Provedba ove Odluke neće imati financijske učinke. 


