
   

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću  
  

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 
kojem je savjetovanje provedeno  

Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na 

lokalnoj razini za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno 
tijelo koje je provelo savjetovanje)   Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava 

Vrijeme trajanja savjetovanja    2.9.2020.-1.10.2020. 

Metoda savjetovanja   Internetsko savjetovanje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Br. Predstavnici javnosti 
(pojedinac, organizacija, 

institucija) 
KLASA zaprimljenog akta 

Tekst primjedbe / prijedloga Očitovanje  o primjedbi / prijedlogu  s obrazloženjem 

1. 

Ured za ravnopravnost 
spolova Vlade RH 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 50442-20-72 

Predlažem da Akcijski plan uključi duži period, npr. 
2020. do 2025. godine jer sadrži veliki broj 
aktivnosti za čiju realizaciju možda neće biti 
dovoljno vremena do 2022. 
 

Prijedlog se prihvaća.  
U nazivu i tekstu Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu 
Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na 
lokalnoj razini za razdoblje od 2020. do 2022. godine riječi „za 
razdoblje od 2020. do 2022. godine“  zamjenjuju se riječima: 
„za razdoblje od 2021. do 2025. godine“ 
 

2. 

Ured za ravnopravnost 
spolova Vlade RH 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 50442-20-72 

Nedostaje informacija o okvirnom iznosu 
financijskih sredstava koja će biti potrebna za 
provedbu Akcijskog plana, ali vjerujemo da će svi 
nositelji mjera i aktivnosti iskazati očekivane iznose 
u posebnom dokumentu. 

Primjedba se prihvaća. 
Plan sredstava za provedbu mjera Akcijskog plana bit će 
utvrđen sukladno aktivnosti 1.1.2. Izrada i donošenje  
proračuna Grada Zagreba u kojem su planirana sredstva za 
provedbu mjera, uključujući i sredstva za financiranje projekata 
i programa udruga civilnog društva koje provode aktivnosti iz 
Akcijskog plana, a utrošeni iznosi bit će iskazani u izvješću o 
provedbi mjera Akcijskog plana.   
 

3.  

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U području br. 1. Demokratska odgovornost i 
politička uloga, Mjera 1.6. Suprotstavljanje rodnim 
stereotipima, trebalo bi, pored postojećih mjera i 
aktivnosti, uvrstiti i mjere koje bi se odnosile na 
problematiku jaza u plaćama i mirovinama u Gradu 
Zagrebu. 

Prijedlog se prihvaća. 
U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 1.6.4. dodaje se 
aktivnost koja glasi:  
 
Aktivnost 1.6.5. Provedba istraživanja o jazu u plaćama i 
mirovinama u Gradu Zagrebu i razvijanje mjera za njihovo 
smanjenje. 
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Provedeno istraživanje 



4. 

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U području br. 2. Uloga poslodavca, Mjera 2.1. 
Uključenost perspektive ravnopravnosti spolova u 
zapošljavanje u Gradskoj upravi Grada Zagreba, 
uključujući ustroj i uvjete rada, trebalo bi:  
- uvrstiti aktivnosti koje bi se odnosile na 

usklađivanje poslovnog i obiteljskog života 
zaposlenika/ca Gradske uprave, što bi 
obuhvaćalo i fleksibilnije uvjete rada za 
roditelje male djece kao i rad od kuće; 

 
 
 
 
 
- uključiti aktivnosti koje se odnose na zaštitu 

trudnica i rodilja, a posebice na mogućnost 
nesmetanog ostvarivanja njihovih prava iz 
sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, npr. 
omogućavanje korištenja prava na stanku za 
dojenje te prava na slobodni radni dan za 
prenatalni pregled; 

 
 
 
 
 
- uvrstiti aktivnosti koje se odnose na stvaranje 

pozitivnog ozračja (na radnom mjestu) u cilju 
poticanja očeva na aktivnije korištenje prava iz 
sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, kao npr. 
rodiljnog i roditeljskog dopusta; 

 
 

Prijedlog se prihvaća.  
U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 2.1.6. dodaju se 
aktivnostI koje glase:  
 
Aktivnost 2.1.7. Provedba istraživanja o mogućnostima 
uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenika/ca Gradske 
uprave zbog usklađivanja poslovnog i privatnog života. 
Nositelji: Stručna služba gradonačelnika, Ured za međugradsku 
i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Provedeno istraživanje 
 
Aktivnost 2.1.8. Informiranje  zaposlenika/ca Gradske uprave o 
njihovim pravima iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora i 
vođenje evidencije o korisnicima/ama prava iz sustava rodiljnih 
i roditeljskih potpora 
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava, Stručna služba gradonačelnika 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Broj majki i očeva koji su koristili prava iz 
sustava rodiljnih i roditeljskih potpora 
 
Aktivnost 2.1.9. Provedba kampanja i drugih aktivnosti za 
poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece.  
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava, Stručna služba gradonačelnika 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 



 
 
 
 
 
 
- uvrstiti aktivnost koja bi se odnosila na 

obvezivanje Grada Zagreba da redovno 
objavljuje podatke o broju postupaka 
provedenih povodom zahtjeva za zaštitu 
dostojanstva radnika/ca i to na svojim web 
stranicama. 

Pokazatelj provedbe:  
- broj provedenih kampanja i drugih aktivnosti za 

poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece 
- broj sudionika u kampanjama i 
- broj očeva koji su koristili rodiljni i roditeljski dopust. 

 
Aktivnost 2.1.10. Prikupljanje podataka o broju provedenih 
postupaka vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika/ca i objava 
podataka na internetskoj stranici Grada Zagreba. 
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava  
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Broj provedenih postupaka iskazanih po 
spolu i objava na internetskoj stranici Grada Zagreba 
 

5. 

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U području br. 3. Osiguravatelj i pružatelj usluga, 
Mjera 3.2. Uključivanje perspektive ravnopravnosti 
spolova u obrazovanje i cjeloživotno učenje, 
trebalo bi uvrstiti aktivnost koja bi se odnosila na 
poticanje smanjivanja vertikalne rodne segregacije 
u hijerarhijskim strukturama u odgojno obrazovnim 
ustanovama. 

Prijedlog se prihvaća.  
U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 3.2.2. dodaje se 
aktivnost koja glasi:  
 
Aktivnost 3.2.3. Izrada i vođenje evidencije o sastavu upravnih 
vijeća predškolskih ustanova te školskih odbora 
osnovnoškolskih ustanova. 
Nositelji: Gradski ured za obrazovanje 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Izrađena evidencija 
 

6. Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 

U području br. 3. Osiguravatelj i pružatelj usluga, 
Mjera 3.3. Uključivanje perspektive ravnopravnosti 
spolova u zdravstvo: 

Prijedlog se prihvaća.  
U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 3.3.3. dodaju se 
aktivnosti koje glase:  



URBROJ: 413-20-73 - više bi pažnje trebalo posvetiti spolnim i 
reproduktivnim pravima žena; 

 
 
 
 
 
 
 
- predlaže se aktivnost koja bi se odnosila na 

unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja 
Romkinja i smanjivanje broja maloljetničkih 
trudnoća. 

Aktivnost 3.3.4. Provedba projekata čiji je cilj unaprjeđenje 
spolnih i reproduktivnih prava žena. 
Nositelji: Gradski ured za zdravstvo 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Broj provedenih projekata. Broj korisnica 
projekata. 
 
Aktivnost 3.3.5. Provedba  projekata čiji je cilj unaprjeđenje 
reproduktivnog zdravlja Romkinja i smanjivanje broja 
maloljetničkih trudnoća. 
Nositelji: Gradski ured za zdravstvo 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Broj provedenih projekata. Broj korisnica 
projekata 
 

7. 

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U području br. 3. Osiguravatelj i pružatelj usluga, u 
mjeru 3.9. Uključivanje perspektive ravnopravnosti 
spolova u kulturu, sport i rekreaciju, trebalo bi 
uvrstiti aktivnost koja se odnosi na prikupljanje 
reprezentativnih statističkih podataka na lokalnoj 
razini o pojavnostima nasilja u sportu. 

Prijedlog se prihvaća.  
U Nacrtu akcijskog plana aktivnost 3.9.2. mijenja se i glasi: 
 
Aktivnost 3.9.2. Provedba kampanja i aktivnosti za podizanje 
svijesti o rodnim stereotipima u sportu i rekreaciji te pojavnosti 
nasilja u sportu. 
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava suradnji s Gradskim uredom za sport 
i mlade i organizacijama civilnog društva 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Broj i vrsta kampanja, broj korisnika/ca 
iskazan po dobi i spolu te evaluacija provedbe 



Iza aktivnosti 3.9.2.  dodaje se aktivnost koja glasi: 
 
Aktivnost 3.9.3. Provedba kvantitativnog istraživanja o 
pojavnostima nasilja u sportu i slanje preporuka sportskim 
udrugama (savezima i klubovima) na razini Grada Zagreba za 
donošenje i primjenu etičkog kodeksa vezano uz pojavnost 
nasilja u sportu. 
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava u suradnji s Gradskim uredom za 
sport i mlade 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Provedeno kvantitativno istraživanje i broj 
poslanih preporuka. 
 

8. 

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U području br. 3. Osiguravatelj i pružatelj usluga, 
Mjera 3.11. Borba protiv rodno utemeljenog 
nasilja, trebalo bi:  
 
- uvrstiti obvezivanje jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na izdvajanje 
određenih novčanih sredstava za financiranje 
rada skloništa koja se nalaze na njihovom 
području, a sukladno njihovim mogućnostima 
kao i potrebama skloništa; 

 
 
 
 
 
 
- vezano uz borbu protiv rodno utemeljenog 

Prijedlog se prihvaća.  
U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 3.11.3. dodaju se  
aktivnosti koje glase: 
 
Aktivnost 3.11.4. Osiguravanje financijskih sredstava za 
financiranje rada skloništa koja se nalaze na području Grada 
Zagreba sukladno mogućnostima proračuna i potrebama 
skloništa. 
Nositelji: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe: Visina osiguranih i utrošenih financijskih 
sredstava iz proračuna Grada Zagreba 
 
Aktivnost 3.11.5. Organiziranje kampanja, javnih tribina i 



nasilja (kao i nasilja općenito), u Akcijskom 
planu treba navesti aktivnosti vezane uz zaštitu 
prava spolnih i rodnih manjina kao i 
promicanje tolerancije prema spolnim i rodnim 
manjinama u svim područjima društvenog 
života. 

okruglih stolova u cilju promicanja tolerancije prema spolnim i 
rodnim manjinama u svim područjima društvenog života.   
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava u suradnji s organizacijama civilnog 
društva 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe:  Broj održanih kampanja, javnih tribina i 
okruglih stolova. 
 

9. 

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U području br. 3. Osiguravatelj i pružatelj usluga, 
Mjera 3.12. Borba protiv trgovanja ljudima, trebalo 
bi uključiti mjeru o primjeni rodno senzibilnog 
pristupa prilikom postupanja sa žrtvama trgovanja 
ljudima. 

Prijedlog se prihvaća.  
U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 3.12.1. dodaje se  
aktivnost koja glasi: 
 
Aktivnost 3.12.2. Provedba projekata vezanih uz primjenu 
rodno senzibilnog pristupa prilikom postupanja sa žrtvama 
trgovanja ljudima. 
Nositelj: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava  
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe:  Broj održanih edukacija, kampanja, javnih 
tribina i okruglih stolova. 
 

10. 

Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-01/19-001/77 
URBROJ: 413-20-73 

U Akcijski plan trebalo bi:  
- uvrstiti aktivnost koja bi se odnosila na 

poticanje intenzivnijeg korištenja mjera aktivne 
politike zapošljavanja za žene žrtve obiteljskog 
nasilja, osobito mjera koje otvaraju mogućnost 
značajnijeg ulaska žena na tržište rada te mjera 
koje kroz usavršavanje povećavaju njihovu 

Prijedlog se djelomično prihvaća zbog toga što su aktivnosti 
koje se odnose na praćenje i poticanje zapošljavanja žena 
žrtava obiteljskog nasilja  već utvrđene u Zagrebačkoj strategiji 
zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18) i to mjere 5., 6. i 7. u 
Glavi II. ZBRINJAVANJE I POTPORA ŽRTVAMA NASILJA U 
OBITELJI.  



zapošljivost i prilagodbu aktualnim potrebama 
tržišta rada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uvrstiti aktivnost koja se odnosi na snažnije 

angažiranje jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (odnosno Grada 
Zagreba) u primjeni posebnih mjera iz Zakona o 
ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju 
diskriminacije u cilju većeg uključivanja žena na 
tržište rada. 

 
 

U Nacrtu akcijskog plana iza aktivnosti 4.4.4. dodaju se  
aktivnosti koje glase: 
 
Aktivnost 4.4.5. Omogućavanje edukacije i savjetovanja o 
poduzetništvu za žene žrtve nasilja unutar Zagrebačkog 
inovacijskog centra d.o.o. (Plavi ured) te ulazak na tržište rada 
kroz društveno poduzetništvo. 
Nositelji: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu 
okoliša, Zagrebački inovacijski centar d.o.o. 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere  
Pokazatelj provedbe:  Broj dodijeljenih potpora za programe za 
razvoj društvenog poduzetništva koji prema kriterijima 
ocjenjivanja ostvaruju veći broj bodova ako uključuju 
marginalizirane i socijalno osjetljive skupine u tržište rada, 
među kojima su i žrtve nasilja u obitelji. 
Broj žena žrtava nasilja u obitelji koje su sudjelovale na 
edukacijama i savjetovanjima vezanim uz poduzetništvo. 
 
Aktivnost 4.4.6. Poticanje primjene posebnih mjera iz Zakona o 
ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije u 
cilju većeg uključivanja žena na tržište rada. 
Nositelji: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i 
promicanje ljudskih prava 
Rok provedbe: 2021.-2025. 
Financijska sredstva: Proračun Grada Zagreba, razdjel nositelja 
mjere 
Pokazatelj provedbe:  Broj poslanih preporuka trgovačkim 
društvima i ustanovama u vlasništvu Grada za postupno 
povećanje uključivanja žena odnosno podzastupljenog spola pri 
zapošljavanju. 

 


