IZVJEŠĆE
o radu Gradske koordinacije za ljudska prava za razdoblje
od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.
1. UVOD
Gradska koordinacija za ljudska prava (u nastavku: Gradska koordinacija) osnovana je
Odlukom o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada
Zagreba, broj 2/01, 17/03 i 16/09).
Člankom 2. navedene Odluke određene su sljedeće zadaće Gradske koordinacije:
- prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na
području Grada Zagreba i razmatra ih na sjednicama;
- upozorava nadležna upravna tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja
ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te
predlaže rješenja;
- prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava Gradska koordinacija
može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s
određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Gradske koordinacije; radna
skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema;
- predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na
području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava;
- probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje
Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava;
- održava redovite sjednice, u pravilu, jedanput mjesečno, a najmanje jedanput u tri
mjeseca, a prema potrebi, sazivaju se izvanredne ili hitne sjednice;
- otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih
prava i sloboda i prava nacionalnih manjina;
- prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem.
Prema članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske koordinacije za
ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) određeno je da Gradska koordinacija
ima predsjednika i osam članova od kojih se predsjednik i tri člana imenuju iz redova
gradskih zastupnika, dva člana na prijedlog gradonačelnika i tri člana iz redova javnih
djelatnika s područja unutarnjih poslova, pravosuđa i drugih javnih djelatnosti.
Gradska skupština Grada Zagreba na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2013.donijela je
Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Gradske koordinacije za ljudska prava.
Iz redova gradskih zastupnika imenovani su:
- Tomislav Stojak, za predsjednika
- Davorka Vukadin Samardžić, članica,
- Martina Jović, članica,
- Mario Župan, član.
Na gradonačelnikov prijedlog imenovani su:
- Harun Omerbašić, član,
- Nura Ismailovski, mr.pharm., članica.
Iz redova javnih djelatnika s područja unutarnjih poslova, pravosuđa i drugih
djelatnosti imenovani su:
- dr.sc. Spomenka Tomek Roksandić, članica,
- prof.dr.sc. Berto Šalaj, član,
- prof.dr.sc. Olivera Jurković Majić, članica.
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Gradska skupština Grada Zagreba na 21. sjednici, održanoj 21. prosinca 2014.,
donijela je Zaključak o prestanku dužnosti članice Martine Jović zbog mirovanja mandata
gradske zastupnice i imenovala je Dominika Etlingera za člana Gradske koordinacije za
ljudska prava.
2. RAD GRADSKE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA
U izvještajnom razdoblju Gradska koordinacija održala je 11. (8 redovnih i 3
tematske) sjednice na kojima je uvijek prisustvovala većina članica i članova Gradske
koordinacije. Koordinacija je razmotrila 19 točaka dnevnoga reda.
● Koordinacija je kao nadležno radno tijelo razmotrila prijedloge odluka i drugih
akata koji su bili na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine te je svoje prijedloge i
mišljenja uputilo matičnom radnom tijelu, i to o:
 prijedlozima financijskih akata Grada:
■ Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014. s
izvješćima o izvršenjima programa po djelatnostima,
■ Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015.
- Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Zagreba za 2015.
- Prijedlozima izmjena i dopuna programa javnih potreba po djelatnostima za 2015.
■ Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. s
amandmanom koji postaje sastavnim dijelom Prijedloga odluke
- Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Zagreba za 2015.
- Prijedlozima izmjena i dopuna javnih potreba po djelatnostima za 2015.
■ Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. s
Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe i Izvještajem o danim jamstvima i
izdacima po jamstvima
- Izvješćima o izvršenjima programa javnih potreba po djelatnostima za razdoblje
siječanj – lipanj 2015.
■ Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015.
- Prijedlozima izmjena i dopuna programa po djelatnostima za 2015.
■ Prijedlogu Proračuna Grada Zagreba za 2016.
- Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2018.
- Prijedlozima programa javnih potreba po djelatnostima za 2016. – prvo čitanje,
prethodna rasprava.
■ Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015.
- Prijedlozima izmjena i dopuna programa javnih potreba po djelatnostima za 2015.
 drugim prijedlozima:
- Izvješću o radu Gradske koordinacije za ljudska prava za razdoblje od 18. srpnja
2013. do 31. prosinca 2014.
- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2014. iz Zagrebačke strategije
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015.
- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2014. iz Zagrebačke strategije zaštite od
nasilja u obitelji za razdoblje 2011. do 2016.
- Izvješću o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagreba u 2014.
- Izvješću o dodjeli stipendija Grada Zagreba za učenike i studente romske
nacionalne manjine za školsku godinu 2014./2015.
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-

Usvajanju zaključaka sa tematske sjednice održane povodom Svjetskog dana
izbjeglica,
Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage odluke o dodjeli financijskih potpora za
programe i projekte udruga.

Gradska koordinacija pod točkom Razno razmatrala je:
- o organizaciji tematske sjednice „ Kako ubrzati i unaprijediti odgojno-obrazovnu
inkluziju u Gradu Zagrebu“,
- o organizaciji zajedničke tematske sjednice Odbora za nacionalne manjine i
Gradske koordinacije povodom Međunarodnog dana izbjeglica.
 TEMATSKE SJEDNICE
Gradska koordinacija za ljudska prava održala je 9. lipnja 2015. tematsku sjednicu
"Kako ubrzati i unaprijediti odgojno-obrazovnu inkluziju u Gradu Zagrebu?"
U radu sjednice uz članice i članove Gradske koordinacije sudjelovali su: Nada Brkić,
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Lana Lipošinović, Graditeljska tehnička škola,
Ines Lahorka Kovačić, Mila Jelavić, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Josip
Držaić, URIHO Zagreb, Ljubica Lukačić, URIHO Zagreb, Draženka Blaži, Edukacijsko
rehabilitacijski fakultet, Zrinjka Stančić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Mirjana Juriša,
Savez gluhih i nagluhih Zagreb, Katarina Tonković, gradska zastupnica, Iva Hiršl, Lada
d.o.o., Silvana Galinović, O.Š. Miroslava Krleže, Vesna Budak, udruga PUŽ, Marija Sitar
O.Š. Miroslava Krleže, Alma Rovis Brandić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Vesna
Ivasović, Agencija za odgoj i obrazovanje, Jana Radić, Ured gradonačelnika, Marija Mustać,
Gradski ured za socijalu zaštitu i osobe s invaliditetom, Sanja Horvatić, Nacionalni centar za
vanjsko vrednovanje, Mira Pekić Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica Odbor za nacionalne manjine i
Gradska koordinacija za ljudska prava 16. lipnja 2015. održale su zajedničku tematsku
sjednicu "Integracija izbjeglica u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu".
U radu sjednice uz članice i članove Odbora za nacionalne manjine i Gradske
koordinacije sudjelovali su: Emina Bužinkić, Centar za mirovne studije, Slavko Borac,
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Boro Kisjelica, Gradski ured za imovinskopravne poslove i imovinu Grada, Dunja Bonacci Skenderović, Isusovačka služba za
izbjeglice, Tvrtko Barun, Isusovačka služba za izbjeglice, Daniela Žagar, Centar za mirovne
studije, Julija Kranjec, Centar za mirovne studije, Goran Šarić, Gradski ured za gospodarstvo,
Đuđica Petran, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika,
Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova, odnosa s nacionalnim
manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva, Željko Zaninović, Ured
gradonačelnika, Dragica Nikolić, gradska zastupnica, Vedrana Gujić, gradska zastupnica,
Ivana Živković, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Sanja Pupačić, Hrvatski Crveni križ,
Branko Oriškić, Hrvatski Crveni križ, Terrenca Pike, UNHCR, Borka Vukelić, UNHCR,
Dinko Suton, Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb- istok.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana beskućnika i Međunarodnog dana borbe protiv
siromaštva i socijalne isključenosti Gradska koordinacija 13. listopada 2015. održala je
tematsku sjednicu "Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj u 2014. s
posebnim osvrtom na probleme i kršenja ljudskih prava ranjivih skupina".
U radu sjednice uz članice i članove Koordinacije sudjelovali su: Milana Romić, Kuća
ljudskih prava Zagreb, Zorana Staničić, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s
invaliditetom, Marinka Bakula Anđelić, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s
invaliditetom, Mirela Šentija Knežević, Gradski ured za zdravstvo, Ljiljana Klašnja, Ured
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gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, odnose s
nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva, Ljubica Matijević
Vrsaljko, gradska zastupnica, Dragica Nikolić, gradska zastupnica, Bogdanka Srdić Vulpe,
gradska zastupnica.
Uz navedene aktivnosti članice i članovi Gradske koordinacije za ljudska prava
- sudjelovali su na Gerontološkom tulumu povodom Međunarodnog dana starijih
osoba,
- povodom Međunarodnog dana ljudskih prava posjetili su Prvu ekonomsku školu
koja provodi niz aktivnosti iz područja ljudskih prava. Učenici su prezentirali svoj
rad i zajedno s Koordinacijom obilježili taj dan,
- sudjelovali su na promociji priručnika Model izgradnje mosta međugeneracijske
solidarnosti.
3. PREGLED IZVJEŠĆA GRADSKIH UREDA, ZAVODA I SLUŽBI O STANJU
LJUDSKIH PRAVA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Zaključkom od 30. siječnja 2003. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/03) Gradska
skupština Grada Zagreba obvezala je gradske urede, zavode i službe da Gradskoj koordinaciji
za ljudska prava dostavljaju tromjesečna izvješća o stanju ljudskih prava na području Grada iz
njihova djelokruga.
Daje se pregled izvješća gradskih upravnih tijela za izvještajno razdoblje:
-

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet nije zabilježio niti jedan slučaj kršenja ljudskih
prava po bilo kojoj osnovi. Svi pravni propisi kojima se uređuju određena pitanja
prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnih poslova i prometa primjenjuju se
na sve građane jednako te su jednako obvezujući za sve građane.

-

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport detaljno je izvijestio o raznim
programima i projektima u djelatnostima predškolskog odgoja, odgoja i
obrazovanja, kulture, tehničke kulture i sporta kojima je cilj promicanje ljudskih
prava i sloboda, kao i njegovanje multikulturalnosti, tolerancije i demokratičnosti u
području obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture.

-

Gradski ured za katastar i geodetske poslove izvijestio je da u izvršavanju
ovlasti i zadaća Ureda radom službenika i namještenika nisu povrijeđena ljudska
prava građana (stranaka) kao i da unutar Ureda nije bilo povrede ljudskih prava.

-

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode provodeći zaštitu
kulturnih dobara i dijelova prirode kontaktira vlasnike i druge imatelje kulturnih
dobara i zaštićenih dijelova prirode. Prema zakonskoj odredbi zaštita se provodi u
odnosu na nepokretna, pokretna i nematerijalna kulturna dobra i dijelove prirode
bez obzira na osobu vlasnika odnosno imatelja. U postupku se obrađuju elementi
zaštite kulturnog dobra, procjenjuju i odobravaju radnje obnove, sanacije i druge
radnje prihvatljive za kulturno i prirodno dobro u smislu da ga ne oštećuju i ne
utječu na njegov integritet. Zavod se s obzirom na zakonsku obvezu da su svi
građani dužni skrbiti o zaštiti kulturnih dobara, ne susreće sa zaštitom ili povredom
ljudskih prava.
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Gradski ured za opću upravu izvijestio je da u djelokrugu rada Ureda nije bilo
slučajeva kršenja ljudskih prava.

-

Ured za javnu nabavu obavijestio je da u djelokrugu rada Ureda nije bilo kršenja
ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

-

Gradski
ured
za
branitelje
obavijestio
je
o
sufinanciranim
programima/projektima udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata
i civilnih invalida rata.

-

Gradski ured za financije izvijestio je da se u obavljanu poslova iz svog
djelokruga odnosno nadležnosti pridržavao zakona i drugih pravnih propisa te da
se njihovom učinkovitom primjenom u potpunosti poštuju ljudska prava.

-

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada izvijestio je da
Ured u postupanju poštuje važeće propise koji uređuju ljudska prava (osobna,
politička, civilna, socijalna i ekonomska) te da nije bilo primjedbi na postupanje
ovog Ureda u pogledu nepoštivanja ljudskih prava.

-

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavijestio je o
provođenju četvrte tematske radionice na kojoj su formulirane mjere vezane uz
temu Društvo iz osnovnih analiza ZagrebPlana 2020+. Poglavlje Društvo sastoji se
od dva potpoglavlja: Društvene djelatnosti i Unapređenje i promicanje ljudskih
prava i participacija građana. Na radionici su formulirane mjere vezane uz
poglavlje Društvo a koje su sadržane u ciljevima: C2 – Razvoj ljudskih
potencijala, C5 – Unapređivanje kvalitete življenja i C6 – Unapređivanje sustava
upravljanja razvojem.

-

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo izvijestio je da su se u potpunosti
poštivali propisi vezani uz ravnopravnost spolova te da nije zaprimljen niti jedan
zahtjev za pokretanje postupka u vezi mobbinga ili diskriminacije na temelju
spola, dobi, etničke pripadnosti, invaliditeta, političkog ili drugog uvjerenja.

-

Stručna služba Gradske skupštine izvijestila je da u Službi nije zaprimljena niti
jedna predstavka koja bi ukazivala na to da su službenici svojim radom kršili
ljudska prava stranaka ili zaposlenika.

-

Ured za upravljanje hitnim situacijama izvijestio je da u svom djelokrugu rada
Ureda nema djelatnosti koje su izravno vezane uz stanje ljudskih prava, ali kroz
programe koje financira i potiče primjerice Društvo za psihološku pomoćNastavak izgradnje kapaciteta za pružanje psihološke pomoći u velikim nesrećama
i katastrofama, posredno utječu na zaštitu osnovnih ljudskih prava.

-

Ured gradonačelnika izvijestio je da iz djelokruga Ureda nije bilo kršenja
ljudskih prava i nije zaprimljena niti jedna primjedbe vezana uz kršenje ljudskih
prava. U području ljudskih prava – prava nacionalnih manjina i tijekom 2015.
godine ostvarivala su se posebna prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te su u tom smislu bila
osigurana sredstva za rad i programske aktivnosti predstavnika, vijeća i
koordinacije nacionalnih manjina.

6
-

Gradski kontrolni ured izvijestio je da Ured u djelokrugu svog rada nema
saznanja o kršenju ljudskih prava.

-

Ured za programe i projekte Europske unije izvijestio je da iz djelokruga rada
Ureda nije bilo kršenja ljudskih prava i da nije zaprimljena niti jedna primjedba
vezana uz kršenje ljudskih prava.

-

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj izvijestio je da
Ured nije zaprimio niti jedu predstavku koja bi ukazivala na to da su službenici i
namještenici svojim radom kršili ljudska prava stranaka ili zaposlenika.

-

Stručna služba gradonačelnika izvijestila je da nije bilo primjedbi koje bi
ukazivale na kršenje ljudskih prava.

-

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom izvijestio je da je u
svojim postupanjima poštivao važeće propise te nije zaprimio primjedbe koje bi
ukazivale na kršenje ljudskih prava iz nadležnosti Ureda.

-

Služba za mjesnu samoupravu izvijestila je da nema saznanja o kršenju ljudskih
prava unutar djelokruga rada Službe.

-

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo izvijestio je da iz djelokruga
rada Ureda nije bilo primjedbi na rad koje bi ukazivale na kršenje ljudskih prava.

-

Gradski ured za zdravstvo izvijestio je da nije zaprimljena niti jedna predstavka
koja bi ukazivala da su službenici i namještenici svojim radom kršili ljudska prava
stranaka ili zaposlenika. O mogućim kršenjima ljudskih prava iz područja
zdravstvene zaštite i prava pacijenata izvijestiti će Povjerenstvo za zaštitu prava
pacijenata Grada Zagreba.
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