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       Polazeći od  Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 116/03) i Nacionalne politike za 

promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (NN 114/06), II. Koordinacija županijskih 

povjerenstava za ravnopravnost spolova donijela je slijedeće 

 

 

ZAKLJUČKE  
 

 

UDIO ŽENA NA IZBORNIM LISTAMA POLITIČKIH STRANAKA  ZA IZBOR 

ZASTUPNIKA/CA U HRVATSKI SABOR U STUDENOM 2007. GODINE 

 

 

1. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova žurno traži od 

Hrvatske radiotelevizije da osigura termin za emitiranje televizijske emisije na temu 

političke participacije žena na predstojećim izborima zastupnika/ca u Hrvatski sabor u 

2007. godini.  

 

2. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova traži od svih 

političkih stranaka i neovisnih predlagatelja/ica  da pri sastavljanju kandidacijskih 

 lista za predstojeće izbore zastupnika/ca u Hrvatski sabor u studenome 2007. godine 

vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca.  

Sukladno navedenoj Preporuci Rec(2003)3 Vijeća Europe Koordinacija ističe da: 

„uravnotežena participacija žena i muškaraca u političkom životu znači da 

zastupljenost bilo žena bilo muškaraca u bilo kojem tijelu koje odlučuje u političkom 

životu ne bi smjela pasti ispod 40%“. 

 

 

3. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova će u svezi s održavanjem 

predstojećih parlamentarnih izbora u studenome 2007. godine provoditi kampanje na 

području svojih izbornih jedinica s ciljem uvrštavanja kandidatkinja na izborne liste, 

izradit će analizu zastupljenosti žena na kandidacijskim  listama  pojedinih političkih 

stranaka, monitorirati izborni proces i o navedenome izvještavati javnost na području 

županije.  



 

4. Vladin Ured za ravnopravnost spolova dostavit će  Zaključke Koordinacije 

županijskih povjerenstava sredstvima javnog priopćavanja i predsjednicima/cama 

političkih stranaka.  

 

 

POLOŽAJ ŽENA NA TRŽIŠTU RADA 

 

 

5. S ciljem unaprjeđenja položaja žena na tržištu rada županijska povjerenstva/odbori za 

ravnopravnost spolova će u roku  6 mjeseci od održavanja ove Koordinacije predložiti 

sastanak Gospodarsko-socijalnom vijeću u svojoj županiji s ciljem provedbe rasprave 

o nužnosti socijalnog dijaloga na razini županije.    

 

6. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje-CESI će distribuirati svim županijskim 

povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova po 10 primjeraka publikacije 

„Vodič za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu“. Županijska 

povjerenstva/odbori za ravnopravnost spolova će predmetni Vodič diseminirati 

sindikatima, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj gospodarskoj komori, te drugim 

socijalnim partnerima i zainteresiranim stranama na području svoje županije.  

 
 

NASILJE  NAD ŽENAMA 

 

               

            Sukladno provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji 2005.-2007., 

Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji od 15. rujna 2005., te njegovim izmjenama 

i dopunama od 07. rujna 2006. godine, provedbi mjera 5.1.1., 5.1.5. i 5.2.1. poglavlja V. 

Nasilje nad ženama, Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010., 

a s ciljem kvalitetnije suradnje nadležnih tijela i drugih čimbenika radi unaprjeđenja zaštite i 

pomoći žrtvama nasilja u obitelji, te osobito s obzirom na poglavlje 2. Protokola kojim se 

uređuju oblici, način i sadržaj suradnje, a u kojem su konkretizirane skupine aktivnosti koje 

nadležna tijela vrše u otkrivanju i suzbijanju nasilja u obitelji, gdje se u svrhu razmjene 

iskustava i stvaranja dobre prakse,  na razini jedinica područne i lokalne samouprave predviđa 

suradnja i razmjena podataka između svih nadležnih čimbenika, uključujući redovito 

održavanje sastanaka i obvezu koordinatora/ice za ravnopravnost spolova u uredima državne 

uprave u županiji da izradi pismena izvješća vezana uz nasilje u obitelji, te ih dostavi 

nadležnim državnim tijelima, na prijedlog Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Varaždinske županije, doneseni su slijedeći Zaključci: 

 

7. S ciljem pripreme što kvalitetnijih i cjelovitih izvješća predlaže se čim žurnije 

usklađivanje i utvrđivanje jedinstvene metodologije navedenih polugodišnjih i 

godišnjih izvješća, kako bi prikupljanje i obrada podataka bilo istovrsno u svim 

županijama, od strane svih koordinatora/ica za ravnopravnost spolova u uredima 

državne uprave u županiji, te bi na taj način dostavljeni podaci bili međusobno 

usporedivi. 

8. Jedinstveni pristup praćenja problematike nasilja u obitelji rezultirao bi efikasnijim 

postupanjem u provedbi propisanih oblika i načina suradnje, te bržem uočavanju 

problema kao i kvalitetnijem iznalaženju mjera za njihovo suzbijanje. 



9. Predlaže se da izvješća budu sastavljena od jedinstvenih tabelarnih prikaza traženih 

podataka te popratnog tekstualnog obrazloženja pojedinih brojki i ostalih relevantnih 

informacija vezanih uz konkretno stanje i pojave, te mjera vezanih uz nasilje u obitelji 

na području pojedine županije. 

 
 

ŽUPANIJSKA POVJERENSTVA/ODBORI ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

 

 

10. I nadalje će se poticati međusobna suradnja i umrežavanje županijskih 

povjerenstava/odbora za ravnopravnost spolova. Potrebno je djelovati na daljnjem 

unaprjeđivanju statusa povjerenstava kao radno-savjetodavnih tijela Županijskih 

skupština, posebice vodeći računa o obvezi njihovog financijskog osnaživanja. 

 

11. Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH će, sukladno mjeri 7.2.2. Nacionalne 

politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (NN RH 114/06) - 

Poglavlje Institucionalni mehanizmi i načini provedbe,  pozvati Županijske skupštine 

koje to dosad nisu učinile, da žurno imenuju koordinatora/icu ureda državne uprave u 

županiji u članstvo županijskog povjerenstva/odbora za ravnopravnost spolova. 

 

 

12. Županijska povjerenstva/odbori za ravnopravnost spolova će, sukladno preuzetim 

obvezama iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. 

(NN RH 114/06) usvojiti program rada, o čijoj će implementaciji redovito izvještavati 

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


