
 

OBRAZLOŽENJE 

Izvješće o radu URS-a u 2021. godini sadrži sažeti pregled provedenih aktivnosti temeljem 

propisanog djelokruga rada sukladno članku 18. ZORS-a, uz informacije o administrativnom i 

financijskom poslovanju. S ciljem podizanja znanja i svijesti javnosti o ravnopravnosti 

spolova provedeno je veliki broj različitih aktivnosti, često u suradnji s tijelima državne 

uprave, organizacijama civilnog društva, i drugim nacionalnim i međunarodnim dionicima.  

Promicana je i međuresorska suradnja posebice u području suzbijanja nasilja nad ženama, 

položaja žena u sportu i drugim područjima, a otvoreno je i pitanje položaja izbjeglica i 

migrantica. Uz obavljanje redovitih djelatnosti usmjerenih ka promicanju znanja i svijesti o 

ravnopravnosti spolova,  a imajući u vidu  ograničavajuće okolnosti uzrokovane pandemijom 

corona virusa, prioriteti rada URS-a u prošloj godini odnosili su se prije svega izradu 

Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova do 2027. godine i pripadajućeg Akcijskog plana 

za ravnopravnost spolova do 2024. godine, kao i ispunjavanju brojnih međunarodnih obveza. 

Distribuirano je ukupno 987 primjeraka publikacija dionicima: Hrvatskom saboru, tijelima 

državne uprave, županijskim/lokalnim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, medijima, 

organizacijama civilnog društva te za potrebe održavanja raznih konferencija, tematskih 

sjednica, okruglih stolova i slično. Publikacije u izdanju URS-a dostavljene su i 

predstavnicima u međunarodnim organizacijama. URS je na taj način nastavio sa 

upoznavanjem i približavanjem građanima najvažnijih nacionalnih i međunarodnih akata u 

području ravnopravnosti spolova. Javnost je redovito informirana o radu URS-a i putem 

internetske stranice koja je brojala 50.206 posjeta na godišnjoj razini. Nadležnim državnim 

tijelima dostavljeno je oko 60 različitih izvješća, očitovanja, priloga mišljenja i očitovanja, i 

drugih akata, uz sudjelovanje u radu 20 radnih skupina i drugih stručnih tijela pri tijelima 

državne uprave, kao i u pet radnih skupina/odbora na međunarodnoj razini (u okviru EU, VE i 

Unije za Mediteran). Uz veliki broj različitih priloga i doprinosa izrađena su i tri zasebna 

izvješća za međunarodne organizacije. U 2021. godini, URS je od devet predviđenih osoba u 

cijelom izvještajnom razdoblju imao sedam zaposlenih na neodređeno vrijeme. URS je u 

izvještajnom razdoblju izvršio sve svoje administrativne obveze i uredno financijski poslovao. 

 


