I ZV J E Š Ć E

o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
za razdoblje od 18. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014.
I. UVOD
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (u nastavku: Povjerenstvo)
osnovano je Odlukom o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
(Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13) kao stalno radno - savjetodavno tijelo Gradske
skupštine Grada Zagreba.
Povjerenstvo se osniva radi promicanja ravnopravnosti spolova u Gradu Zagrebu,
provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova te izrade i provedbe gradskih strateških dokumenata iz područja
ravnopravnosti spolova.
U okviru svog djelokruga Povjerenstvo:
- predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja
ravnopravnosti spolova;
- izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
- provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja
ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
- predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja
programa rada Povjerenstva;
- razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za
ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni
predlagatelji;
- daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja
ravnopravnosti spolova;
- potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u
Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te
suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
- obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.
Gradska skupština na:
- 3. sjednici, 18. srpnja 2013. donijela je Zaključak o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova, za predsjednicu Povjerenstva Margaretu
Mađerić, Tomislava Stojaka, Jelenu Pavičić Vukičević i Dijanu Haniš za članove iz
redova gradskih zastupnika, te imenovala Kostadinku Velkovsku i mr.sc.Nevenku
Šernhorst na gradonačelnikov prijedlog i Dianu Pečkaj Vuković, Nadu Stanić i Željku
Antunović iz redova javnih djelatnika s područja promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava;
- 4. sjednici, 29. kolovoza 2013., donijela je Zaključak o prestanku dužnosti Dijani
Pavičić Haniš prestankom dužnosti zamjenice gradske zastupnice, razrješenju dužnosti Jeleni
Pavičić Vukičević te o ponovnom izboru Dijane Pavičić Haniš i izboru Ljubice Matijević
Vrsaljko;
- 9. sjednici, 28. studenoga 2013., donijela je Zaključak o imenovanju predsjednice i
članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Margaretu Mađerić za
predsjednicu Povjerenstva, za članove Povjerenstva iz redova gradskih zastupnika:
Tomislava Stojaka, Ljubicu Matijević Vrsaljko, Dijanu Pavičić Haniš, na
gradonačelnikov prijedlog Kostadinku Velkovsku i mr sc Nevenku Šernhorst, dr. sc. Maju
Mamulu i Nevu Tolle iz nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava i
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Željku Antunović iz redova stručnih djelatnika s područja primicanja i zaštite ženskih
ljudskih prava;
- 12. sjednici, 15. travnja 2014., donijela je Zaključak o prestanku dužnosti Dijani
Pavičić Haniš (prestankom obnašanja dužnosti gradske zastupnice) i izboru Silve Žele za
članicu Povjerenstva;
- 15. sjednici 3. srpnja 2014. donijela je Zaključak o razrješenju dužnosti člana
Povjerenstva Tomislava Stojaka i izboru Vedrane Gujić za članicu Povjerenstva.
II. RAD POVJERENSTVA NA SJEDNICAMA
U navedenom razdoblju održano je 19. sjednica, kojima je uvijek prisustvovala većina
članica članova Povjerenstva.
Povjerenstvo je razmotrilo 27 točaka dnevnoga reda.
•

Povjerenstvo je kao nadležno radno tijelo razmatralo 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba.,
za razdoblje siječanj-lipanj 2013. 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
■ Prijedlogu Proračuna Grada Zagreba za 2014.
- Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2014.
- Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2015. - 2016.
prvo čitanje - prethodna rasprava
■ Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba
za2014. Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i
kapitala, Izvještajem o korištenju proračunske zalihe i Izvještavanjem
odanim jamstvima i izdacima po jamstvima
- Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2015. godinu
- Prijedlogu odluke o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. godinu
- Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016. – 2017.
prvo čitanje –prethodna rasprava
Na prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2015. godinu Povjerenstvo je podnijelo
amandmane koji su se odnosili na povećanje predviđenih sredstava za aktivnosti
skloništa za žrtve nasilja, Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja
„Duga“ Zagreb, udruga koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i
ravnopravnosti spolova i, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba od socijalnog i
humanitarnog značenja za Grad Zagreb.
■ Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba za
2014. godinu.
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 drugim prijedlozima:
- Dogovoru i pripremama aktivnosti za mandatno razdoblje
- Prijedlogu odluke o osnivanju Povjerenstva Grada Zagreba
- Izvješću o radu gradonačelnika Grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja
do 1.lipnja 2013.
- Prijedlogu programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada
Zagreba za 2014.
- Prijedlogu financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2014.
- Dogovoru oko provedbe programa rada Povjerenstva za ravnopravnost
spolova za 2014.
- Izvješće o radu gradonačelnika od 2.lipnja do 31. prosinca 2013.
- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2013.iz Zagrebačke strategije
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do
2015. za 2013.
- Izvješću o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagreba u
2013. godini
- što ih je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka
- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od
nasilja u obitelji za razdoblje 2011. do 2016.
- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2013. iz Akcijskog plana Grada
Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova
za razdoblje 2011.do 2015.
- Prijedlogu programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada
Zagreba za 2015.
- Prijedlogu financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2015.
- Prijedlogu zaključka (produženje trajanja Razvojne strategije Grada
Zagreba, sadržane u elaboratu „ ZagrebPlan- Razvojna strategija Grada
Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013./2014.“ )
- Informaciji o Izvješću o provedbi za 2013. "ZagrebPlana, Razvojne
strategije Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja
2013./2014.".
Povjerenstvo je pod točkom Razno razmatralo o:
- posjeti izaslanstva Parlamenta Republike Gruzije,
- pozivu na okrugli stol koji će se u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja
nad ženama održati u Uredu predsjednika Republike Hrvatske,
- provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike
za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. Godine - uputa
nadležnim gradskim upravnim tijelima zaduženima za provedbu pojedinih mjera
i planiranju sredstava u Proračunu Grada Zagreba,
- slučaju samoubojstva Snježane Abdurahmanović, voditeljice Intim Bara u
sklopu HRT-a,
- izvješću sa radionice „Seminar o ravnopravnosti spolova“ koja je održana
16. prosinca 2013. godine, u prostorima Državne škole za javnu upravu,
- daljnjem radu i aktivnostima, o obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv
nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna,
- zaključcima sa sjednice VI. Koordinacije županijskih povjerenstava za
ravnopravnost spolova.
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 TEMATSKE SJEDNICE
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je 24. rujna 2013., tematsku
sjednicu "Diskriminacija žena na područjima zapošljavanja i rada".
U radu sjednice uz članice i članove Povjerenstva sudjelovale su: Višnja Ljubičić pravobraniteljica za ravnopravnost spolova; Anamarija Tkalčec - CESI – voditeljica
programa" Socijalna pravda i jednake mogućnosti "; Vesna Sudar potpredsjednica Gradske
skupštine Grada Zagreba; Marija Zečević - Državni inspektorat Republike Hrvatske; Zdravka
Sadžakov - B.a.B.a. (Budi aktivna. Budi emancipirana); Paula Zore - Ženska soba - Centar za
seksualna prava; Ivan Obad - Hrvatska udruga poslodavaca; Svjetlana Maleković - Gradski
ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Jasna Mandić - Gradski ured za strategijsko
planiranje i razvoj grada; Markovčić Ivančica – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport;
Marija Mustač - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Ljiljana Klašnja i
Elizabeta Knorr - Ured gradonačelnika.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je 5. ožujka 2014. tematsku
sjednicu „Žene na upravljačkim strukturama“.
U radu sjednice uz članice i članove Povjerenstva sudjelovale su: Višnja Ljubičić,
pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, mr.sc.Grgo Jelinić, gradski zastupnik, Sanja Ožić,
gradska zastupnica, Mirsad Srebrniković, gradski zastupnik, Davorka Vukadin Samardžić,
gradska zastupnica, Elizabeta Knorr, Ured gradonačelnika- Služba za promicanje ljudskih
prava, ravnopravnost spolova i odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i
razvoj civilnog društva, Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika- Služba za promicanje ljudskih
prava, ravnopravnost spolova i odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i
razvoj civilnog društva, Jana Radić, Ured gradonačelnika - Služba za promicanje ljudskih
prava, ravnopravnost spolova i odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i
razvoj civilnog društva, Darija Henč Horvat, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju
Grada, komunalne poslove i promet.
Nakon provedene rasprave Povjerenstvo je donijelo Zaključak da će raditi na
prevenciji i edukaciji zaposlenih u gradskim upravnim tijelima, Zagrebačkom holdingu i u
Skupštini Grada te djelovati na ostvarenju ciljeva Povjerenstva, a to su unaprjeđenje
socijalnih i političkih prilika za žene u tržišnoj utakmici, podizanje svijesti o nedovoljnoj
zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u gradskim upravnim tijelima, Zagrebačkom
holdingu, Skupštini Grada i pružanju podrške osposobljavanju poslovnih žena, odnosno žena
u karijeri za njihovo daljnje napredovanje na upravljačkim pozicijama.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je 15. svibnja 2014. tematsku
sjednicu „ Uloga žene u hrvatskom društvu “.
U radu sjednice uz članice i članove Povjerenstva sudjelovali su: Grgo Jelinić, gradski
zastupnik, Dragica Nikolić, gradska zastupnica i predsjednica Udruge udovica domovinskog
rata, Sanja Ožić, gradska zastupnica, Davorka Vukadin Samardžić, gradska zastupnica,
Bosiljka Devernay, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, voditeljica Odjela za
predškolski odgoj, Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih
prava, ravnopravnost spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i
razvoj civilnog društva, Jana Radić, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih
prava, ravnopravnost spolova odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i
razvoj civilnog društva, Bosiljak Grbašić, članica Uprave Zagreb plakata, Štefica Mihalić,
članica Uprave Vodoopskrbe i odvodnje, Marijana Antunović, Udruga B.a.B.e., Stela Šimić,
Centar za žene žrtve rata, Dijana Katica, predsjednica Uprave Hrvatski farmer.
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Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (koji se obilježava 22.
rujna) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je tematsku sjednicu Položaj žene
u novom Obiteljskom zakonu - Hoće li novi zakon dovesti do veće strukturalne
viktimizacije žena?
U radu sjednice uz članice i članove Povjerenstva sudjelovale su: Martina Krnić, Ured
pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Jasmina Brčić, Gradski ured za zdravstvo, Helena
Štimac, Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Gordana Pokrajčić, Zagrebački
digitalnog grada, Svjetlana Dizdar,AGM d.o.o., Sanja Pavlović, Gradski ured za imovinskopravne poslove, Nela Jurić, Gradski ured za gospodarstvo, Dragica Nikolić, gradska
zastupnica, Ljiljana Klašnja Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava,
ravnopravnost spolova, odnosa s vjerskim zajednicama i nacionalnim manjinama i razvoj
civilnog društva, Zdenka Palac, Tržnice Grada Zagreba, Nada Jambrek, Gradske ljekarne,
Sanja Bezbradica, odvjetnica AŽKZ.
Nakon provedene rasprave Povjerenstvo je jednoglasno donijelo Zaključak u kojem
predlaže da Ministarstvo socijalne politike i mladih s obzirom na iskustva otvori raspravu o
izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona u segmentu zaštite od nasilja u obitelji.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog
2014. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je tematsku sjednicu.
U radu sjednice uz članice Povjerenstva sudjelovale su: Marica Dančulović,
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, Nada Gerber, Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova Karlovačke županije, Barica Turk, Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova Karlovačke županije, Dragica Nikolić, gradska zastupnica, Grgo Jelinić, gradski
zastupnik, Davorka Vukadin Samardžić, gradska zastupnica, Zorana Staničić, Gradski ured za
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Dragutin Palašek, Gradski ured za obrazovanje,
kulturu i sport, Dubravka Golubović Krpan, HSU Grada Zagreba, Bosiljka Grbašić, Zagreb
plakat d.o.o., Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava,
ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj
civilnog društva, Elizabeta Knorr, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava,
ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj
civilnog društva Gordana Pokrajčić, Digitalni grad d.o.o., Svjetlana Dizdar, AGM. D.o.o.,
Katarina Tonković, gradska zastupnica, Mirjana Juriša, Martina Krnić, Ured pravobraniteljice
za ravnopravnost spolova, Željka Barić, Dom „Duga“ Zagreb.
Na kraju rasprave Povjerenstvo je jednoglasno donijelo Zaključke:
1. Predlaže se žurna ratifikacija Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća Europe
o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koju je Hrvatska
potpisala.
2. Predlaže se da se u proračunu Gradu Zagrebu za 2015. godinu osiguraju sva
potreba sredstva za rad Autonomne ženske kuće, Doma „Duga“ Zagreb kao i svih
ostalih udruga koje se bave ovom tematikom
 ZAJEDNIČKA TEMATSKA SJEDNICA
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je 19. studenoga 2013. zajedničku
tematsku sjednicu sa Savjetom mladih " Mlade žene mijenjaju svijet “- rezultati istraživanje
u Republici Hrvatskoj.
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U radu sjednice uz članice i članove Povjerenstva i Savjeta mladih sudjelovali su:
Nataša Bijelić, iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Tajana Broz, iz Centra za
edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Jasminka Pešut, Centar za ženske studije, Slavko Borac,
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Dragutin Palašek, Gradski ured za obrazovanje,
kulturu i šport, Helena Beus, voditeljica Odjela za mlade iz Gradski ured za obrazovanje,
kulturu i šport.
Nakon provedene rasprave donesen je Zaključak u kojem se:
1. Apelira na političke stranke i gradske zastupnike izabrane s nezavisnih lista da pri
izborima vode računa o podzastupljenosti ženskog spola u predstavničkim
tijelima.
2. Skreće pozornost upravnim tijelima da pri izradi dokumenata vode brigu o rodnoj
osviještenosti i ne diskriminiraju ženski rod.
3. Ukazuje da je zajedno s nevladinim sektorom potrebno intenzivirati edukaciju
da bi se što je više moguće, na svim područjima izbjegla rodna diskriminacija.


Uz navedene aktivnosti članice Povjerenstva sudjelovale su:

-

na godišnjem plesnom ustanku Milijarda ustaje (One Billion Rising) koji je
globalno organiziran 14. veljače 2014. u sklopu V-Day pokret za borbu protiv
nasilja nad ženama. Tema ovogodišnjeg plesnog okupljanja bila je Ustanimo za
pravdu ( Rise for Justice) s naglaskom na nedostatak institucionalne podrške za
borbu protiv nasilja nad ženama,
na predstavljanju Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do
2017. godine kojeg je povodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena organizirao
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske,
u humanitarnoj akciji povodom Dana narcisa, svjetskog dana posvećenog borbi
protiv raka dojke. Akciju je organizirala udruga Europa Donna pod sloganom
„ Darujmo ružičasti život“. Povjerenstvo je imalo svoj štand za prodaju narcisa.
u emisiji Svakodnevnica, na Jabuka TV-u. Tema emisije je bila uloga žene u
hrvatskom društvu,
u emisiji „ Životni trag“ Mreža TV,
na okruglom stolu pod nazivom „ Put kroz labirint“ kojega je organizirala
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Svrha okruglog stola bila je potaknuti
raspravu o tzv. staklenom stropu u hrvatskom tržišnom okruženju,
obilježavanju Dana ružičaste vrpce u sklopu kampanje „ Darujmo ružičasti život“.
Akcija je organizirana radi prikupljanja sredstava za aparat za intraoperativno
zračenje,
na međunarodnoj konferenciji posvećenoj Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju
i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konferenciju su organizirali
Centar za žene žrtve rata – ROSA i Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog
sabora,
na radionici o osvještavanju o problematici obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama
koju je organiziralo Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu,
na okruglom stolu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
kojega je organizirala Autonomna ženska kuća Zagreb,
na VI. Koordinaciji županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova boravilo je u Gradu Beču
od 3. do 5. prosinca 2014. godine. Ovo putovanje organizirano je na poziv Ureda
za žene Grada Beča radi stjecanja novih znanja kao i zbog razmjene iskustava na
području ravnopravnosti spolova.

-

-
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