I ZV J E Š Ć E

o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

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;
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- 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 Željku Antunović iz redova stručnih djelatnika s područja promicanja 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 13. (9 redovnih i 4 tematske) sjednica kojima je
uvijek prisustvovala većina članica Povjerenstva.
Povjerenstvo je razmotrilo 22 točke 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 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 programa 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 po djelatnostima za razdoblje siječanj-lipanj
2015.
■ Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015.
godinu.
- Prijedlozima izmjena i dopuna programa po djelatnostima za 2015.
■ Prijedlogu Proračuna Grada Zagreba za 2016.
- Prijedlogu odluke o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016.
- Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2018.
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- 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 Povjerenstva za ravnopravnost spolova 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 2011. do2015.
- 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.
godini
- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2014. 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 2016.
- Prijedlogu financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2016.
Povjerenstvo je pod točkom Razno razmatralo o:
- aktivnostima i sudjelovanju na Fem Cities konferenciji koja se je održala u
Zagrebu 2. i 3. lipnja 2015.
- aktivnostima i sudjelovanju u projekcijama filma „ Lijepo mi je s tobom, znaš“
namijenjenima učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjih škola radi
senzibilizacije i edukacije učenika o osobama s posebnim potrebama s
naglaskom na žene s invaliditetom (Down sindromom),
- sudjelovanju na VII. Koordinaciji županijskih Povjerenstava za ravnopravnost
spolova koja se je održala u Splitu od 28. do 29. svibnja 2015.,
- o aktivnostima povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
 TEMATSKE SJEDNICE
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova održalo je 10. ožujka 2015., tematsku sjednicu "Jednakost plaća na tržištu rada".
U radu sjednice uz članice Povjerenstva sudjelovale su: Nela Jurić, Gradski ured za
gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika, Martina Krnić,
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Petra Poljak, Hrvatski zavoda za
zapošljavanje - Služba Zagreb, Željka Barić, Dom „ Duga Zagreb“, Anka Jurišić – Kvesić,
Udruga Krug, Nada Jambrek, Gradske ljekarne, Martina Peričić, Autobusni kolodvor Zagreb,
Ana Preost, Zagreb parking, Bosiljka Grbašić, Zagreb plakat, Gordana Pokrajčić, Zagrebački
digitalni grad i Svjetlana Dizdar, AGM.
Nakon provedene rasprave Povjerenstvo je donijelo Zaključak u kojem je predložilo
Plavom uredu – Zagreb za poduzetnike, da organizira i ustroji poseban dio namijenjen samo
ženama budućim poduzetnicama kao i da se za buduće poduzetnice organiziraju edukacije i
savjetovanja radi lakšeg uključivanja u poduzetništvo.
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Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova održalo je 15. svibnja 2015. tematsku sjednicu "Uloga žene u suvremenoj obitelji".
U radu sjednice uz članice Povjerenstva sudjelovale su: Davorka Vukadin Samardžić,
gradska zastupnica, Marija Kalebota, gradska zastupnica, Danijela Franić, Zagrebački holding
d.o.o., Andreja Tokić, podružnica Čistoća, Ljerka Ćosić, Gradska groblja, Nada Jambrek,
Gradska ljekarna, Gordana Pokrajčić, Digitalni grad, Bosiljka Grbašić, ZagrebPlakat,
Tomislav Budimir, Razvojna agencija Zagreb, Svjetlana Maleković, Gradski ured za
gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Željka Barić, Dom „ Duga –Zagreb“, Jelena Ricov, Ured
za programe i projekte EU, Elizabeta Knorr i Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika, Zorana
Staničić, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Ana Jurišić Kvesić, Udruga Krug,
Marijana Zrinka Jegrišnik, Ženska pomoć sada, Tijana Hrvojević Matković, Zajednica žena
"Katarina Zrinska", Marija Halić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Služba Zagreb.
Povodom obilježavanja Nacionalnog dana bore protiv nasilja nad ženama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je 23. rujna 2015. tematsku sjednicu
"Odnos institucija prema žrtvama obiteljskog nasilja".
U radu sjednice uz članice Povjerenstva sudjelovali su: Sandra Petrž, Jadranka Liović
Merkaš, Općinski građanski sud, Slavka Megla Reljić, Gradski ured za gospodarstvo, rad i
poduzetništvo, Lidija Šarlija Đurin, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu
Grada, Besin Husedžinović, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada,
Martina Krnić, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ivana Papić, Udruga
Svjetski dječji parlament, Anka Jurišić Kvesić, Udruga Krug, Iva Benzon, studentica Pravnog
fakulteta, Željka Barić, Dom "Duga-Zagreb" , Marija Halić, HZZ Regionalni ured Zagreb,
Zorana Staničić, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Dragica Nikolić,
gradska zastupnica, Jasenka Ražov, Autonomna ženska kuća, Adriana Bego, Centar za žene
žrtve rata-Rosa,Marina Mankas, Autonomna ženska kuća Zagreb, Renata Gubić, Udruga
Dora, Mina Petra, Hrvatska kuća, Željko Zaninović, Ured gradonačelnika, Mirella Strenja,
podružnica Čistoća, Seana Žutić, podružnica Čistoća, Jelena Ricov, Ured za programe i
projekte EU, Valerija Kanđer, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Tomislav Stojak, gradski
zastupnik.
Nakon provedene rasprave Povjerenstvo je jednoglasno donijelo Zaključak da je
neophodno ispitati stanje i potrebe vezane uz kapacitet prostora namijenjenih kontaktima pod
nadzorom i da će sukladno potrebama i podacima kojima raspolaže Gradski ured za socijalnu
zaštitu i osobe s invaliditetom i Dom "Duga-Zagreb" kontaktirati i Ministarstvo socijalne
politike i mladih koje je nadležno za rješavanje ovog problema i tražiti da i Grad Zagreb
pomogne u njegovom rješavanju.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16
dana aktivizma protiv nasilja nad ženama Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je 8.
prosinca 2015. tematsku sjednicu "Nasilje nad ženama s invaliditetom, višestruki rizik,
višestruka diskriminacija".
U radu sjednice uz članice Povjerenstva sudjelovale su: Martina Krnić, Ured
pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Laura Marković, Ženska soba, Zorana Staničić,
Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Marinka Bakula Anđelić, Gradski ured za
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Sandra Čirkinagić, Gradski ured za socijalnu zaštitu i
osobe s invaliditetom, Martina Peričić, Autobusni kolodvor Zagreb, Nada Jambrek, Gradska
ljekarna Zagreb, Gordana Pokrajčić, Zagrebački digitalni grad, Mirela Strenja, Zagrebački
holding d.o.o., Ljiljana Klašnja, Ured gradonačelnika, Davorka Vukadin Samardžić, gradska
zastupnica, Marija Halić, HZZ, Regionalni ured Zagreb, Natalija Belošević, Udruga Down
Zagreb, prof. dr sc. Danijela Bratković.
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Uz navedene aktivnosti članice Povjerenstva sudjelovale su:
na godišnjem plesnom ustanku Milijarda ustaje (One Billion Rising) koji je
globalno organiziran 14. veljače 2015. u sklopu V-Day pokret za borbu protiv
nasilja nad ženama,
na FemCities konferenciji održanoj 2. i 3. lipnja 2015. u Zagrebu s nazivom
"Utjecaji ekonomske krize na zapošljavanje žena u europskim gradovima:
Sličnosti i razlike, smjernice za gradove". Predsjednica Povjerenstva održala je
izlaganje u Panelu: Projekti i politike gradova za suočavanje s posljedicama
ekonomske krize na zapošljavanje žena,
na izboru za Ženu godine održanom 15. srpnja 2015. u organizaciji časopisa
"Zaposlena",
na 16-tom Danu ružičaste vrpce održanom 3. listopada 2015., akcije organizirane
za prikupljanje sredstava za aparat za intraoperativno zračenje u organizaciji
udruga Europa Donna.
na 1. Međunarodnoj konferenciji o seksualnom nasilju održanoj 23. listopada
2015. u organizaciji Ženske sobe - Centar za seksualna prava,
na predstavljanju "Evaluacijskog izvješća o radu Pravobraniteljice za
ravnopravnost spolova Republike Hrvatske od 2003. do 2013.",
na partnerskom sastanku u sklopu projekta "GenderStrat 4 Equalitiy" koji provodi
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u okviru programa Erasmus+,
na obilježavanju 10. godišnjice rada Savjetovališta za djecu i odrasle žrtve
obiteljskog nasilja,
na predstavljanju hrvatskog prijevoda publikacije Europskog instituta za
ravnopravnost spolova „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u
državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama –podrška žrtvama: Glavni nalazi i
rezultati projekta "Moj glas protiv nasilja",
na tribini „Stanje ženskih ljudskih prava Republici Hrvatskoj danas“ u organizaciji
Ženske mreže Hrvatske,
na konferenciji "Žene u svijetu rada: razvoj poduzetničkih inicijativa i modela
zapošljavanja" u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje,
na VII. Koordinaciji županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova održanoj
u Splitu,
na projekcijama dokumentarnog filma "Lijepo mi je s tobom, znaš" koje su se uz
potporu Povjerenstva odvijale tijekom studenog i prosinca 2015. u osnovnim i
srednjim školama u Gradu Zagrebu. Na početku projekcija članice Povjerenstva
održale su kraća izlaganja o ženama s invaliditetom, o diskriminaciji žena s
invaliditetom i o ljudskim pravima žena s invaliditetom.
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