
                                                                             
 

I Z V J E Š Ć E 
o radu Gradske koordinacije za ljudska prava za razdoblje 

od 18. srpanj 2013. do 31. prosinca 2014. 
 

 
 

1. U V O D 
 
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, 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, 
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- prof.dr.sc. Olivera Jurković Majić, članica. 

 
 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 14. sjednice na kojima je 
uvijek prisustvovala većina članica i članova Gradske koordinacije. Koordinacija je razmotrila 
30 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 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2013.; 
  Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 

2014. Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe  i Izvještavanjem o danim 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; 

 Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba za 2014. 
godinu. 

 
 drugim prijedlozima: 
- dogovoru o aktivnostima i načinu rada za mandatno razdoblje, 
- Prijedlogu odluke o izmjeni i dopunama Odluke o stipendiji Grada Zagreba za 

učenike i studente pripadnika romske nacionalne manjine, 
- Izvješću o radu gradonačelnika Grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja  

do 1. lipnja 2013., 
- rasprava o pravima HRVI iz Domovinskog rata po Zakonu o izmjenama i 

dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji (NN 140/12), 

- rasprava o očitovanju Ministarstva branitelja i Gradskog ureda za branitelje vezano 
za primjenu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, 

- upoznavanje s planovima oko uvođenja Građanskog odgoja u školama, 
- Izvješće o radu gradonačelnika  od 2.lipnja do 31. prosinca 2013., 
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- 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., 
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 od 2011. do 2016., 

- Strategiji urbane sigurnosti Grada Zagreba 2014. -2017., 
- Izvještaju o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj u 2013., 
- Prijedlogu socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., 
- odgodi provođenja građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim 

školama, 
- Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o stipendiji Grada Zagreba za učenike i 

studente pripadnika romske nacionalne manjine, 
- Prijedlogu odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg 

socijalnog statusa, 
- 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." 
 

Gradska koordinacija pod točkom Razno razmatrala je:  
- o mjerama sufinanciranja roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne 

manjine u integriranim programima predškolskog odgoja i sufinanciranja 
programa pred škole za pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana 
Grada Zagreba za provedbu  Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. 
do 2020. za razdoblje od 2013. do 2015. te o problemom dokazivanja pripadnosti 
romskoj nacionalnoj manjini romske djece budući da vrtići pripadnost utvrđuju na 
temelju uvida u rodne listove na kojima najčešće nije navedena romska 
nacionalnost.  

- o aktivnostima oko obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba i Svjetskog 
dana beskućnika. 

- o inicijativi/prijedlogu za promjenu Ustava RH članak 14. koja se odnosi na 
uvođenje kategorije dobne diskriminacije. Gradska koordinacija je svoju 
inicijativu/prijedloge uputila nadležnom ministarstvu na mišljenje i daljnje 
postupanje.  

- o pitanjima mobilnosti i pristupačnosti u Gradu Zagrebu. 
- o problemima zvučne signalizacije na prometnicama Grada Zagreba . 

 
 

 TEMATSKA SJEDNICA 
 

Gradska koordinacija za ljudska prava organizirala je 26. svibnja 2014. tematsku 
sjednicu s nazivom "Nacrt nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja 
za osnovnu i srednju školu". 

U radu sjednice uz članice i članove Koordinacije sudjelovali su: Vedrana Gujić,    
gradska zastupnica, mr.sc. Slavko Borac, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 
pomoćnik pročelnika za obrazovanje, Ljiljana Klašnja, Ured Gradonačelnika, Služba za 
promicanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i 
vjerskim zajednicama, Vesna Vrbanović Jančić, ravnateljica Osnovne škole Pavleka Miškine, 
Nikolina Matovina Hajduk, koordinatorica građanskog odgoja i obrazovanja u Osnovnoj školi 
Pavleka Miškine, Martina Hrdalo, voditeljica izborne nastave u Osnovnoj školi Pavleka 



 4 
Miškine, Martina Horvat,voditeljica EDU centra, GONG, Mirjana Juriša, Hrvatski savez 
gluhih i nagluhih. 

O prijedlogu Nacrta Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja za 
osnovnu i srednju školu obrazložili su prof.dr.sc. Berto Šalaj i Martina Horvat. O iskustvima i 
rezultatima eksperimentalnog provođenja građanskog odgoja u Osnovnoj školi Pavleka 
Miškine iz Zagreba izvijestile su Vesna Vrbanović Jančić, Nikolina Matovina Hajduk i 
Martina Hrdalo.  

Gradska koordinacija za ljudska prava podržava i potiče provođenje građanskog 
odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.  

 
Uz navedene aktivnosti članice i članovi Gradske koordinacije za ljudska prava  
- povodom Dana ljudskih prava posjetili su Kuću ljudskih prava u Zagrebu i inicirali    

suradnju s civilnim udrugama. 
- sudjelovali su na edukacijskom treningu o antidiskriminacijskim politikama kojeg 

je organizirao Centar za mirovne studije i Ured pučke pravobraniteljice. 
- sudjelovali su na Gerontološkom tulumu povodom Međunarodnog dana starijih 

osoba. 
- organizirali su posjet ustanovama Dobri dom i Prihvatilištu za beskućnike u 

Kosnici povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. 
 
 

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 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 šport iscrpno je izvijestio o programima 

i projektima u djelatnostima predškolskog odgoja, odgoja i obrazovanja, kulture, 
tehničke kulture i športa kojima se nastavilo s realizacijom programa i projekata 
kojima je cilj promicanje ljudskih prava i sloboda, kao i njegovanje 
multikulturalnosti, tolerancije i demokratičnosti u području obrazovanja, kulture, 
športa i tehničke kulture. 

 
- Gradski ured za katastar i geodetske poslove izvješćuje da u izvršavanju ovlasti 

i zadaća Ureda radom službenika i namještenika nisu povređivana 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 
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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 povredom ljudskih 
prava. 

 
- Gradski ured za opću upravu izvješćuje da u djelokrugu rada Ureda nije bilo 

slučajeva kršenja ljudskih prava. 
 
- Ured za javnu nabavu izvješćuje da u djelokrugu rada Ureda nije bilo kršenja 

ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.  
 
- Gradski ured za branitelje obavijestio je o programima udruga branitelja- 

nacionalnih manjina, programima provođenja pomoći i samopomoći, 
resocijalizaciji i integraciji članova udruga, programima organiziranja sportskih, 
kulturnih i drugih druženja članova udruga, programima unapređivanja kvalitete 
života i pružanja psihosocijalne pomoći članovima obitelji ekshumiranih i 
identificiranih branitelja, o potporama za promicanje braniteljskih tema i 
potporama za obilježavanje važnijih obljetnica. 

 
- Gradski ured za financije izvješćuje da u obavljanu poslova iz svog djelokruga 

odnosno nadležnosti  nije imao slučajeva kršenja ljudskih prava.  
 
- Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada izvješćuje da 

Ured u postupanju poštuje važeće propise koji uređuju ljudska prava (osobna, 
politička i 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 

mjerama iz ZagrebPlana,Razvojne strategije Grada Zagreba, Strateška razvojna 
usmjerenja do kraja 2013./2014. koje se odnose na razvoj partnerstva sa civilnim 
društvom i poslovnim asocijacijama i razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama. 

 
- Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo  izvješćuje da nije bilo pritužbi 

vezanih za zaštitu dostojanstva službenika/službenica niti je bilo kršenja ljudskih 
prava. Ured izvješćuje također o mjerama za uspostavljanje stvarne ravnopravnosti 
spolova.  

 
- Stručna služba Gradske skupštine izvješćuje da nije bilo primjera kršenja 

ljudskih prava i da u Službi nije zaprimljena niti jedna predstavka koja bi 
upućivala na to da su radom službenika i namještenika povrijeđena ljudska prava 
stranaka ili zaposlenika. 

 
- Ured za upravljanje hitnim situacijama izvješćuje da u svom djelokrugu rada 

Ured nam djelatnosti koje su direktno vezane uz nadzor ljudskih prava, ali kroz 
programe koje financira i potiče (primjerice Društvo za psihološku pomoć- izrada 
smjernica za psihološku pomoć nakon velikih nesreća) posredno utječe na zaštitu 
osnovnih ljudskih prava. 

 
- Ured gradonačelnika izvješćuje da iz djelokruga Ureda nije bilo kršenja ljudskih 

prava i nije zaprimljena niti jedna primjedba vezana uz kršenje ljudskih prava. U 
području ljudskih prava – Prava nacionalnih manjina i tijekom 2014. ostvarivala su 
se prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o 
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pravima nacionalnih manjina te su u tom smislu bila osigurana sredstva za rad i 
programske aktivnosti predstavnika, vijeća i koordinacija nacionalnih manjina.  

 
- Gradski kontrolni ured izvješćuje da je tijekom 2014. zaprimio 46 prijava 

građana koji su podnosili predstavke vezane uz nepravilnu primjenu zakonskih 
odredbi. Od ukupnog broja prijava, 9 je u postupku rješavanja dok u 29 prijava 
kontrolnim aktivnostima nisu potvrđene prijavljene nepravilnosti.  

 
U 8 prijava utvrđene su nepravilnosti koje su se odnosile na: 
- popunjavanje radnih mjesta, 
- nenamjensko trošenje proračunskih sredstava, 
- Zakon o zaštiti od požara, Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih 

dijelova i prostorija u kategoriji ugroženosti od požara, 
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 
- urudžbiranje i plaćanje računa, 
- ilegalno odlagalište otpada, 
- propuste kod imenovanja predsjednika Vijeća mjesnog odbora i 
- poštivanje radnog vremena. 
 

- Ured za programe i projekte Europske unije izvješćuje 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 izvješćuje da iz 

djelokruga rada Ureda nije zaprimljena niti jedna predstavka koja bi ukazivala na 
to da su službenici i namještenici svojim radom kršili ljudska prava stranaka ili 
zaposlenika. 

 
- Stručna služba gradonačelnika izvješćuje da nije bilo primjedbi koje bi 

ukazivale na kršenje ljudskih prava. 
 
- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom izvješćuje 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 izvješćuje da nema saznanja o kršenju ljudskih 

prava unutar svog djelokruga rada. 
 
- Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo izvješćuje da iz djelokruga 

rada Ureda nije bilo primjedbi na rad koje bi ukazivale na kršenje ljudskih prava. 
 
- Gradski ured za zdravstvo izvješćuje da u djelokrugu rada Ureda nije bilo 

primjedbi koje bi ukazivale na kršenje ljudskih prava.  
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4. PREDSTAVKE UPUĆENE GRADSKOJ KOORDINACIJI ZA LJUDSKA 

PRAVA 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradska koordinacija nije zaprimila niti jednu 
predstavku vezanu uz kršenje ljudskih prava. 
 
KLASA: 021-05/15-003/10 
URBROJ: 251-01-05-15-3 
Zagreb, 28. siječnja 2015. 

 
 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE KOORDINACIJE 

Tomislav Stojak, v.r. 


