
 

 

IZVJEŠĆE  
o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba  

za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. 

 

 

 

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, iz 

nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava dr. sc. Maju Mamulu i 

Nevu Tolle  i iz redova stručnih djelatnika s područja promicanja i zaštite ženskih ljudskih 

prava Željku Antunović; 

- 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; 

- 42. sjednici, 16. lipnja 2016., donijela je Zaključak o razrješenju dužnosti članice 

Povjerenstva Neve Tölle (na osobni zahtjev) i imenovanju Anke Jurišić Kvesić za članicu 

Povjerenstva iz nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava,    

- 43. sjednici, 21. srpnja 2016., donijela je Zaključak o prestanku dužnosti članice 

Povjerenstva Vedrane Gujić (zbog mirovanja mandata gradske zastupnice) i imenovanju  

članice Povjerenstva Vesne Roje. 

 

 

 

II. RAD POVJERENSTVA NA SJEDNICAMA 

 

U navedenom razdoblju održano je 9. (8 redovnih i 1 tematska) sjednica kojima je 

uvijek prisustvovala većina članica Povjerenstva. 

Povjerenstvo je razmotrilo 15 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. s 

izvješćima o izvršenjima programa po djelatnostima. 

■ Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 

2016. s izvješćima o izvršenjima programa po djelatnostima za razdoblje siječanj-

lipanj 2016. 

■ Prijedlogu Proračuna Grada Zagreba za 2017. 

-  Prijedlogu odluke o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017. 

-  Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2019. 

-  Prijedlozima programa javnih potreba po djelatnostima za 2017. – prvo čitanje, 

prethodna rasprava.  

 

 

 drugim prijedlozima: 

- Izvješću o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za razdoblje od 

 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. 

- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2015. iz Zagrebačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju 2011. do2015. 
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- Prijedlogu zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 

invaliditetom u razdoblju 2016. do 2020. 

- Izvješću o provedbi mjera i aktivnosti za 2015. iz Zagrebačke strategije zaštite 

od nasilja u obitelji za razdoblje 2011. do 2016. 

- Izvješću o radu gradonačelnika  i gradskih upravnih tijela za razdoblje od 1. 

siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. 

- Izvješću o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagreba u 2015. 

godini 

- Izvješću o provedbi mjera iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu mjera 

Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.do 2015.za 

2015. 

- Prijedlogu programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba 

za 2017. 

- Prijedlogu financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2017. 

- Izvješću o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 

 

Povjerenstvo je pod točkom Razno razmatralo o:  
- nastavku provođenja aktivnosti i sudjelovanju na predstavljanju rezultata 

projekta „ Sigurni kvartovi“ u organizaciji Hollback Hrvatska – projekt 

posvećen iskorjenjivanju uličnog uznemiravanja žena i LGBTIQ osoba, 

- sudjelovanju na FemCities konferenciji koja se je održala od 17. Do 18. 

studenog 2016. u Bertrangeu, Luxemburg, 

- aktivnostima vezanim uz obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja 

nad ženama, 

- o sudjelovanju na Danu ružičaste vrpce. 

 

 

 TEMATSKE   SJEDNICE  

 

U cilju osvješćivanja i ukazivanja na problem podzastupljenosti žena  na izbornim listama i 

nadolazećih izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru i skorašnjih lokalnih izbora 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 20 srpnja 2016. održalo je tematsku sjednicu 

„Zastupljenost žena na kandidacijskim izbornim listama“. U radu sjednice uz članice 

Povjerenstva sudjelovale su: Maca Arlov Boka, Dom „Duga-Zagreb“, Klaudija Brkić, 

Hrvatski sabor, Mladenka Morović, Ured pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Dragica 

Nikolić, gradska zastupnica, Marija Kalebota, gradska zastupnica, Vesna Roje, Roman Brolih, 

Stručna služba Gradske skupštine, Ljiljana Maštruko Medek, Stručna služba Gradske 

skupštine, Krešimir Dukarić, Stručna služba Gradske skupštine i predstavnici sredstava 

javnog priopćavanja. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova donijelo je jednoglasno 

Zaključak u kojem poziva da u nadolazećim parlamentarnim i lokalnim izborima svi 

sudionici poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova, čl.15. stavak 1. kao i da su sve stranke i 

nezavisne liste dužne na svojim kandidacijskim listama uključivati najmanje 40% 

pripadnika/ca podzastupljenog spola. 

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  25. 

studenog 2016. Ženska soba u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova organizirali 

su Okrugli stol „Glas žrtve seksualnog nasilja“. Cilj okruglog stola bio je promocija prava 

žrtava seksualnog nasilja prema europskim standardima  kao i ukazivanje na postojeće 

probleme, razmjena znanja i iskustva vezanih uz problematiku seksualnog nasilja.   
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Na okruglom stolu pored članica Povjerenstva sudjelovali su: mr.sc. Helna Štimac Radin, 

ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, doc.dr.sc. Zoran Burić, Pravni 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, 

Ana Ergović Kuzmanović, Županijski sud u Zagrebu, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, 

Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja  pri Ženskoj sobi. 

 

 Uz navedene aktivnosti članice Povjerenstva sudjelovale su: 

 

      - na godišnjem plesnom ustanku Milijarda ustaje (One Billion Rising) koji se 

 globalno organiziran 14. veljače 2016.,  

      - na tribini: „ Uloga žena u politici: zastupljenost i ravnopravno sudjelovanje“  održanoj 4. 

ožujka 2016. u Kući Europe, 

- na javnoj tribini „ Sigurni kvartovi“ u organizaciji Hollaback Hrvatska održanoj 

 19. travnja 2016. u prostorijama „ Pogon“  –  Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i 

mlade, 

       - na radnom sastanku vezanom uz provođenje projekta „ Supprt to Gender Equality“ u 

organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, održanog 27. rujna 

2016.,  

       - na 17-tom Danu ružičaste vrpce održanom 1. listopada 2016. godine, akcije 

organizirane za prikupljanje sredstava za aparat za intraoperativno zračenje u organizaciji 

udruga Europa Donna. 

        - na FemCities konferenciji održanoj 17. i 18. studenog 2016. u Bertrangeu, Luxemburg, 

s nazivom „Women in political decision-making positions at local level “, 

          - na predstavljanju „ Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova 2016.-2019.“  

Europske komisije, održanom 5. prosinca 2016.  

  

 

 

KLASA: 021-05/17-003/48 

URBROJ:251-01-05-17-4 

Zagreb, 14. ožujka 2017. 

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

Kazimir Ilijaš, v.r. 


