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I. UVOD 
 
 

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. 
godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna politika) („Narodne novine“ broj 88/11), osnovni 
je strateški dokument Republike Hrvatske donesen s ciljem uklanjanja diskriminacije 
žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih 
mogućnosti. 

 
Politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kao jedno od temeljnih 

načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj, prihvaćena 
je na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora 
donošenjem nacionalnih strateških planova za djelovanje 1997, 2001. i 2006. godine, 
čime su potvrđene obveze preuzete prihvaćanjem Pekinške deklaracije i Platforme 
djelovanja na Četvrtoj svjetskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o ženama održanoj u 
Pekingu 1995. godine. 

 
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova nadograđuje se na prethodnu 

Nacionalnu politiku 2006.-2010. godine („Narodne novine“ broj 114/06), redefinira 
nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno 
izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim 
izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova. Od dana usvajanja 
prethodno navedene Nacionalne politike 2006.-2010. godine pa do danas osnaženi 
su temeljni institucionalni mehanizmi na nacionalnoj i lokalnoj razini i uvedene su 
važne zakonodavne promjene s ciljem suzbijanja diskriminacije žena i unaprjeđenja 
provedbe politike jednakih mogućnosti za oba spola. Tako je donesen novi Zakon o 
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) koji je dodatno osnažen 
odredbama međunarodnih standarda kao i s pravom Europske unije (npr. proširio je 
osnove zabrane diskriminacije u području zapošljavanja i rada, uveden je sustav 
kvota za izbore na svim razinama, unaprijeđeno je područje sudske zaštite od 
diskriminacije, ustanovljeno je nezavisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području 
ravnopravnosti spolova, prvi puta je pravno definirana uloga i status županijskih 
povjerenstava za ravnopravnost spolova kao tijela zadužena za provedbu Zakona o 
ravnopravnosti spolova uz pravobraniteljstvo, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade 
Republike Hrvatske i koordinatora i koordinatorice u tijelima državne uprave), Zakon 
o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08), Zakon o zaštiti od nasilja u 
obitelji („Narodne novine“ br. 137/09, 14/10 i 60/10), Zakon o kaznenom postupku 
(„Narodne novine“ br. 152/08 i 76/09) i Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 57/11), 
te je na taj način načelo ravnopravnosti spolova uključeno u cijeli niz zakonodavnih, 
strateških i drugih akata i propisa u mnogim drugim područjima uključujući područje 
državne uprave, obrazovanja, medija i dr. 

 
Nacionalna politika sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje 

Republiku Hrvatsku na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politike 
provođenjem posebnih mjera vezanih uz: 

 
1. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI  
 
2. STVARANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI NA TRŽIŠTU RADA 
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3. UNAPREĐENJE PRIMJENE RODNO OSJETLJIVOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA 
 
4. URAVNOTEŽENJE SUDJELOVANJA ŽENA I MUŠKARACA U 

PROCESIMA POLITIČKOG I JAVNOG ODLUČIVANJA 
 

5. UKLANJANJE SVIH OBLIKA NASILJA NAD ŽENAMA  
 

6. PROMICANJE MEĐUNARODNE SURADNJE I RAVNOPRAVNOSTI 
SPOLOVA IZVAN HRVATSKE 

 
7. DALJNJE OSNAŽIVANJE INSTITUCIONALNIH MEHANIZAMA I METODA 

PROVEDBE 
 
 

Novina Nacionalne politike je uvrštavanje novog poglavlja vezanog uz 
međunarodna pitanja, ne samo iz razloga ispunjavanja preuzetih obveza nego i zbog 
provedbe brojnih aktivnosti usmjerenih k uspostavljanju u razvoju suradnje s 
najvažnijim međunarodnim i regionalnim institucionalnim mehanizmima i 
organizacijama. 

 
 
Posebno je važno istaknuti da je u okviru programskog područja 7. 

INSTITUCIONALNI MEHANIZMI I NAČINI PROVEDBE, cilja 7.1. (Osnažiti 
mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokanoj razini i 
unaprijediti njihovo koordinirano djelovanje) uvedena nova mjera 7.1.5. prema kojoj 
su kao nositelji provedbe mjere obvezane županijske skupštine i županijska 
povjerenstva za ravnopravnost spolova, da pripreme i donesu akcijske planove za 
provedbu mjera Nacionalne politike. 
 
 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije pripremilo je 
ovaj Akcijski plan Međimurske županije za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova 2011.- 2015. 
 
 

Donošenjem Akcijskog plana Međimurska županija jasno iskazuje 
opredjeljenje temeljno na stajalištima Vijeća Europe i Europske unije o obvezi 
stvaranja i provođenja politika usmjerenih k bržem prevladavanju raskoraka između 
pravne i stvarne ravnopravnosti spolova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
II. MJERE AKCIJSKOG PLANA 
 
 

R. 
BR. 

CILJ MJERA 
INDIKATORI 
PROVEDBE 

NADLEŽNO 
TIJELO 

FINANCIJ. 
SREDSTVA 

ROK 

 
 

1. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI 
 
 
1.1. Podići razinu znanja 

i svijesti o 
antidiskriminacijsko
m zakonodavstvu, 
rodnoj 
ravnopravnosti  
ljudskim pravima 
žena 

Provodit će se kampanje i 
druge aktivnosti s ciljem 
upoznavanja javnosti sa 
Zakonom o ravnopravnosti 
spolova i drugim 
antidiskriminacijskim 
zakonima, te mehanizmima 
zaštite od rodne 
diskriminacije 
 

broj aktivnosti Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji sa 
organizacijama 
civilnog društva 

2.000,00 kn 2013.-
2015. 
 
 
 

  Redovito će se obilježavati 
Međunarodni dan žena (8. 
ožujka); Svjetski dan 
seoskih žena 
(15.listopada), Nacionalni 
dan borbe protiv nasilja 
nad ženama (22. rujna), 
Međunarodni dan borbe 
protiv nasilja nad ženama 
(25. studenog), 
Međunarodni dan borbe 
protiv homofobije i 
transfobije (17. svibnja), 
Svjetski dan poduzetnica, 
Europski dan jednakih 
plaća 
 

broj aktivnosti, tj. 
broj obilježenih 
dana, 
broj sudionika/ca, 
broj medijskih 
istupa 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva, 
Koordinacija za 
ljudska prava 
Međimurske 
županije 
 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 

2013.-
2015 

  Financirat će se aktivnosti i 
projekti organizacija 
civilnog društva usmjerenih 
k podizanju znanja i svijesti 
o ljudskim pravima žena i 
ravnopravnosti spolova, 
uključujući financiranje 
organizacija civilnog 
društva koje pružaju 
pomoć ženama žrtvama 
nasilja, ženama s 
invaliditetom i pripadnicima 
nacionalnih manjina. 
Također će se u prijavne 
obrasce za sve projekte 
uvesti pitanje „Na koji način 
predloženi projekt 
doprinosi ravnopravnosti 
spolova?“ kao jedan od 
elemenata vrednovanja 
kvalitete projekta, a koji će 
se onda objavljivati u 
izvješću o potporama 
 
 

broj projekata koji 
doprinose 
ravnopravnost 
spolova u odnosu 
na ukupan  broj 
odobrenih projekata 
 
 
spolno razlučno 
izvješće o 
korisnicima 
projekata 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
Skupšine i opće 
poslove  
 
Upravni odjel 
nadležan  za 
zdravstvo, 
socijalnu zaštitu 
i nacionalne 
manjine 

2.000,00 kn 2013.-
2015 
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  Promicati će se uporaba 
rodno osjetljivog jezika u 
državnim tijelima i tijelima 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 
kao i u javnom govoru i 
medijima 

akti sadrže rodno 
osjetljiv jezik 
 
funkcije i pozicije 
izražavaju se u 
rodno osjetljivom 
obliku 

Upravni odjeli 
Međimurske 
županije  

dodatna 
sredstva nisu 
nužna  

2013.-
2015. 

1.2.  Unaprijediti 
društveni položaj 
žena pripadnica 
nacionalnih manjina 

Održavat će se javne 
tribine, okrugli stolovi, 
konferencije i druge 
aktivnosti o ljudskim 
pravima pripadnica 
nacionalnih manjina 

broj održanih 
aktivnosti 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji sa 
organizacijama 
civilnog društva 
Koordinacija za 
ljudska prava 
Međimurske 
županije  
Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
Skupšine i opće 
poslove 
UO nadležan za 
zdravstvo, 
socijalnu zaštitu 
i nacionalne 
manjine 
 

3.000,00 kn 2013.-
2015 

1.3. Unaprijediti 
društveni položaj 
žena s invaliditetom 

Održavati će se javne 
tribine, okrugli stolovi, 
konferencije i druge 
aktivnosti o (ljudskim) 
pravima žena s 
invaliditetom 
 

broj održanih 
aktivnosti 

Upravni odjel 
nadležan za 
zdravstvenu 
zaštitu; 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji sa 
organizacijama 
civilnog društva 
 

3.000,00 kn 2013.-
2015 

  U programe rada 
Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 
potrebno je uvrstiti mjere 
za unaprjeđenje položaja 
žena s invaliditetom na 
lokalnoj razini 
 

mjere su uvrštene u 
program rada 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

1.4. Unaprijediti znanje i 
svijest o položaju 
žena u ruralnim 
područjima 

Sudjelovanje u radu radne 
skupine radi prikupljanja 
podataka o ženama u 
ruralnim područjima u 
području obrazovanja, 
zapošljavanja i 
samozapošljavanja, 
zdravstvene zaštite, 
očuvanja kulturne baštine i 
gospodarskog razvoja koja 
će izraditi akcijski plan 
utemeljen na rezultatima 
provedenih analiza 
 

osnivanje radne 
skupine 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova, 
 
svi upravni odjeli 

2.000,00 kn 2013. - 
2015. 

  Tiskanje i objavljivanje 
(statističke) publikacije 
temeljem prikupljenih 
podataka o ženama u 
ruralnim područjima u 
području obrazovanja, 
zapošljavanja i 

broj izdanih 
tiskovina 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva i 
znanstvenim 

6.000,00 kn 
 
 
 

2013.-
2015. 
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samozapošljavanja, 
zdravstvene zaštite, 
očuvanja kulturne baštine i 
gospodarskog razvoja 

institucijama. 
Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
poljoprivrede 

 

 

 
 

2. JEDNAKE MOGUĆNOSTI NA TRŽIŠTU RADA 
 
 
2.1. Smanjenje 

nezaposlenosti i 
uklanjanje svih 
oblika 
diskriminacije žena 
na tržištu rada  

Praćenje i javno 
objavljivanje zasebnih 
podataka o položaju žena 
na tržištu rada temeljem 
učinaka u provedbi mjera 
Nacionalnog Akcijskog 
plana zapošljavanja za 
razdoblje 2011.-2012.i 
2013.-2014. 
 

objava podataka o 
položaju žena na 
tržištu rada 

Upravni odjel  
nadležan za 
poslove 
gospodarstva 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 
 

2013.-
2014. 

  Poticanje jedinica lokalne 
samouprave na području 
Međimurske županije da se 
na svom području 
angažiraju u provedbi 
nacionalnih planova za 
poticanje zapošljavanja i 
razvoja poduzetništva, uz 
razradu dodatnih poticajnih 
mjera 
 

broj provedenih 
mjera iz nacionalnih 
planova 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove  
gospodarstva 
 
 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

2.2. Osnažiti žensko 
poduzetništvo 

Promicanje poduzetništva 
žena kroz medijske 
kampanje, programe i 
obrazovanje žena u 
poduzetništvu, pružanjem 
organizacijske, financijske, 
prostorne i druge pomoći 

broj aktivnosti 
poduzetnih u svrhu 
promicanja žena u 
poduzetništvu 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
gospodarstva  
 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

2.500,00 kn 2013.-
2015. 

  Poticanje ženskog 
poduzetništva na 
županijskim i lokalnim 
razinama  
 

broj aktivnosti Upravni odjel 
nadležan za 
gospodarsvo 

2.500,00 kn 2013.-
2015. 

2.3. Promicanje mjera 
koje omogućuju 
usklađivanje 
privatnih i 
profesionalnih 
obveza 

Poticanje aktivnosti za 
jednaku raspodjelu 
kućanskih i obiteljskih kao i 
podjelu roditeljske 
odgovornosti za skrb o 
djeci, uključujući promociju 
korištenja roditeljskog 
dopusta očeva 
 

broj održanih 
aktivnosti  

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  Poticanje organizacije 
odgoja i obrazovanja djece 
predškolske dobi u 
trgovačkim društvima i 
poslovnim organizacijama 
u javnom i privatnom 
vlasništvu 
 

broj organizacija 
koje osiguravaju 
skrb za djecu 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
obrazovanja 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 
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  Prikupljanje, obrada, 
analiza i distribucija 
statističkih pokazatelja o 
jazu u plaćama između 
žena i muškaraca 
 
 

broj statističkih 
analiza 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova  
Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
gospodarstva 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 

2013. -
2015. 

 

 

 

 

 
 

3. RODNO OSJETLJIVO OBRAZOVANJE 
 
 
3.1. Postizanje spolne 

ravnoteže u odabiru 
područja 
obrazovanja u 
srednjim školama i 
visokoškolskim 
ustanovama 

U slučaju izjednačenog 
rezultata po svim 
osnovama vrednovanja pri 
dodjeli visokoškolskih 
kredita i stipendija, 
prednost će se dati 
podzastupljenom spolu u 
određenom zanimanju 

izmjenjen pravilnik o 
dodjeli studentskih 
kredita/stipendija 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
obrazovanja  

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

 

 

 

 
4. RAVNOPRAVNOST U PROCESU ODLUČIVANJA U POLITIČKOM  
    I JAVNOM ŽIVOTU 

4.1. Postizanje 
uravnotežene 
zastupljenosti 
muškaraca i žena u 
predstavničkim i 
izvršnim tijelima 
vlasti na svim 
razinama 

Održavanje tribina, 
seminara, konferencija, 
kampanja i drugih 
aktivnosti o političkoj 
zastupljenosti žena u 
zakonodavnoj i izvršnoj 
vlasti na nacionalnoj i 
lokalnoj razini 
 

broj održanih 
aktivnosti na kojima 
je sudjelovalo 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova MŽ 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

 
3.000,00 kn 
 
 
 

2013.-
2015. 

  Prilikom imenovanja u tijela 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i 
druge pravne osobe s 
javnim ovlastima vodit će 
se računa o ravnomjernoj 
zastupljenosti oba spola 

izvješće o 
imenovanim 
osobama po 
spolnom kriteriju 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove župana 
Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
Skupštine i opće 
poslove 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  Evidentiranje i objavljivanje 
spolno razlučnih podataka 
svih prihvaćenih 
kandidacijskih lista po 
predlagateljima za izbore 
na državnoj, županijskoj, 
gradskoj i općinskoj razini, 
kao i za izbore za Europski 
parlament 
 

izrađeno i 
objavljeno izvješće 

Upravni odjel 
nadležan za 
opće poslove 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 
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  Evidentiranje i objavljivanje 
spolno razlučnih podataka 
prema osvojenim 
mandatima po strankama, 
odnosno nezavisnim 
listama, prema rezultatima 
provedenih izbora na 
državnoj, županijskoj, 
gradskoj i općinskoj razini 
kao i za izbore za Europski 
parlament 

izrada i objava 
izvješća 

Upravni odjel 
nadležan za 
opće poslove 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  Objavljivanje spolno 
razlučnih podataka o udjelu 
žena u predstavničkim i 
izvršnim tijelima vlasti, na 
općinskoj, gradskoj i 
županijskoj razini na svojim 
internet stranicama 

izrada izvješća Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
Skupštine i opće 
poslove 
 
Upravni odjel 
nadležan za 
poslove župana 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  Prilikom sastavljanja i 
imenovanja predstavnika i 
predstavnica u 
izaslanstvima, 
povjerenstva i druga tijela, 
vodit će se računa o 
uravnoteženoj 
zastupljenosti žena i 
muškaraca 

izrada izvješća Župan  
Županijska 
skupština 
 
upravni odjeli u 
Međimurskoj 
županiji  

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

4.2. Unaprijedit će se 
položaj žena u 
športu 

Osiguranje športašicama 
jednaku dostupnost 
športskoj infrastrukturi, 
kako u vremenu korištenja 
tako i u kvaliteti, te 
dostupnosti stručnog 
usavršavanja, 
osposobljavanja i 
zapošljavanja u športu 

učestalost 
korištenja sportskim 
dvoranama 
osnovnih i srednjih 
škola  sportaša i 
sportašica je 
podjednaka 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove športa 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

 

 

 

 
 

5. UKLANJANJE NASILJA NAD  ŽENAMA 
 
 

 

5.1. Uklanjanje svih 
oblika nasilja nad 
ženama i 
unaprjeđenje 
položaja i zaštite 
prava žena žrtava 
svih oblika nasilja 

Usklađenje broja potrebnih 
SOS telefona, 
savjetovališta, skloništa  i 
drugih izvan institucijalnih 
servisa za žene žrtve svih 
oblika nasilja s obzirom na 
broj stanovnika u Republici 
Hrvatskoj, sukladno 
Preporuci (2002) 5 Odbora 
ministara Vijeća Europe 
državama članicama o 
zaštiti žena od nasilja 

objava broja 
osnovanih udruga  
(SOS telefon, 
savjetovalište i sl.) 
 
 
objava telefonskih 
brojeva u javnim 
medijima i na 
internetskim 
stranicama udruga 
 
 

Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
zdravstva i 
socijalne skrbi 
Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
Skupštine i opće 
poslove  
u suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 
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  Distribuiranje Protokola o 
postupanju u slučaju 
seksualnog nasilja svim 
relevantnim ustanovama i 
edukacija o postupanju 
sukladno Protokolu 

Protokol je 
distribuiran 
 
broj organiziranih 
edukacija 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 
Upravni odjel za 
poslove 
Skupštine i opće 
poslove 

1.500,00 kn 2013.-
2015. 

5.2. Obavještavanje šire 
javnosti o pojavi, 
problemima i 
načinima suzbijanja 
rodno uvjetovanog 
nasilja 

Organiziranje i provođenje 
kampanja i drugih 
aktivnosti, radionica, 
predavanja, tribina, 
okruglih stolova o 
problemu rodno 
uvjetovanog nasilja, 
uključujući trgovanje 
ljudima i prostituciju, 
tiskanje i distribuiranje 
publikacije i edukativnih 
materijala o svim oblicima 
nasilja nad ženama radi 
informiranja i podizanja 
javne svijesti o pojavi, 
problemima i načinima 
suzbijanja rodno 
uvjetovanog nasilja 
 

broj održanih 
aktivnosti na kojima 
je sudjelovalo 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova MŽ 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

4.000,00 kn 
 
 
 

2013.-
2015. 

 

 

 

 

 
6. MEĐUNARODNA POLITIKA I SURADNJA  
 
 

 

6.1. Provođenje politike 
upoznavanja 
javnosti s 
politikama 
ravnopravnosti 
spolova Europske 
unije i drugih 
međunarodnih 
organizacija 

Distribuiranje Strategije za 
ravnopravnost spolova 
između žena i muškaraca 
2010.-2015. Europske 
komisije 

popis primatelja i 
broj distribuiranih 
primjeraka 
Strategije 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 
 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 
 
 

2013. - 
2015.  

  Promicanje primjene UN-
ove Konvencije o 
uklanjanju svih oblika 
diskriminacije žena, 
Pekinške deklaracije i 
Platforme za djelovanje 

 Upravni odjeli 
Međimurske 
županije  

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 
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7. INSTITUCIONALNI MEHANIZMI I NAČINI PROVEDBE 
 
 
 

 

7.1. Osnaživanje 
mehanizama za 
provedbu 
ravnopravnosti 
spolova na 
nacionalnoj i 
lokalnoj razini i 
unaprjeđenje 
njihovog 
koordiniranog 
djelovanja 
 
 

Provođenje zajedničkih 
aktivnosti za promicanje 
mjera iz Nacionalne politike 
za ravnopravnost spolova 
što uključuje održavanje 
javnih tribina, kampanja, 
okruglih stolova i drugih 
aktivnosti 

broj održanih 
aktivnosti na kojima 
je sudjelovalo 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova MŽ 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

10.000,00 kn 
 
 

2013.-
2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poticanje osnivanja 
gradskih i općinskih 
povjerenstava za 
ravnopravnost spolova u 
Međimurskoj županiji, 
vođenje evidencije, 
suradnja s njima i 
izvještavanje o navedenom 
Ured za ravnopravnost 
spolova 

osnovana 4 
općinska/gradska 
povjerenstva/Odbor 
 
 
aktivnost definirana 
programom rada 
Povjerenstva za 
ravnopravnost 
spolova 
 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova  

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poticanje suradnje s 
upravnim tijelima jedinica 
lokalne samouprave, s 
organizacijama civilnog 
društva  koje se bave 
pitanjima promocije i 
zaštite ljudskih prava, 
znanstvenim institucijama, 
medijima i drugim 
zainteresiranim subjektima, 
afirmaciju žena u lokalnoj 
zajednici, posebice u 
političkom i javnom životu, 
ženskom poduzetništvu, 
obrazovanju i kulturi, 
profesionalnom i stručnom 
usavršavanju, promicati 
zdravstvenu i socijalnu 
sigurnost žena te 
djelovanje na sprječavanju 
svih oblika njihove 
diskriminacije  
 

broj održanih 
aktivnosti na kojima 
je sudjelovalo 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova MŽ 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015 

  Donošenje Akcijskog plana 
za provedbu mjera 
Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova 
2011.-2015.  

 Županijska 
skupština 
Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 
 
 

2013.-
2015. 
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  Sudjelovanje na 
sastancima Koordinacije 
županijskih povjerenstava 
za ravnopravnost spolova 
radi unapređivanja i 
usklađivanja aktivnosti te 
razmjene informacija i 
primjera dobre prakse 
provedbe politike 
ravnopravnosti spolova na 
lokalnoj razini 
 

članice/članovi 
Povjerenstva 
aktivno sudjeluju 
sastancima 
Koordinacije 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

5.000,00 kn 2013.-
2015. 

7.2. Suzbijanje rodnih 
stereotipa i 
uvođenje rodno 
osjetljive politike u 
medije 

Informiranje građanstva o 
obvezama uvođenja rodno 
osjetljivih politika u sva 
područja društvenog 
života, a u skladu s 
nacionalnim 
zakonodavstvom i 
standardima EU 

broj konferencija za 
medije Povjerenstva 
 
broj održanih 
aktivnosti (tribine, 
okrugli stolovi i sl.) 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 
 
 
 
 
 

2013.-
2015. 

  Izdvajanje sredstava za 
produkciju i/ili koprodukciju 
rodno senzibiliziranih 
medijskih sadržaja te 
osiguravanje medijskog 
prostora za emitiranje 
rodno senzibiliziranih 
sadržaja nastalih u 
nezavisnoj produkciji 

 Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

 
8.500,00 kn 

2013.-
2015. 

  Sudjelovanje u edukaciji o 
rodnoj ravnopravnosti 
medijskih djelatnika i 
djelatnica koje kreiraju 
medijske sadržaje 
 

broj edukacija Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  Analiziranje sadržaja 
medija radi detekcije 
učestalosti i vrste rodnih 
stereotipa 

 Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

  
 
 
 
 
 
 

Diseminiranje Priručnika 
Vijeća Europe o 
strategijama za suzbijanje 
rodnih stereotipa u 
medijima 

 Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 

2013.-
2015. 

7.3. Uvođenje 
upravljanja 
proračunskim 
sredstvima prema 
spolu i podupiranje 
provedbe rodnih 
istraživanja i analiza 

Promoviranje i 
distribuiranje metodološkog 
priručnika Vijeća Europe o 
upravljanju proračunskim 
sredstvima s obzirom na 
spol u svrhu preispitivanja 
javnih proračuna, a 
obzirom na njihov učinak 
na provedbu politike 
ravnopravnosti spolova 
 

 Povjerenstvo za 
ravnopravnost 
spolova u 
suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

dodatna 
sredstva nisu 
nužna 
 
 
 

2013.-
2015. 

  Podržavanje provedbe i 
osiguranja financijskih 
sredstava za potporu 
ciljanim znanstvenim 
rodnim istraživanjima i 
analizama, uključujući 
projekte u području kulture 
 

 Upravni odjel 
nadležan za 
poslove 
obrazovanja i 
kulture 

5.000,00 2013.-
2015. 
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  Osiguranje sredstava za 
provedbu mjera 
Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova iz 
proračuna Međimurske 
županije  
 
 
 

posebna stavka u 
Proračunu 
Međimurske 
županije  za rad 
Povjerenstva za 
ravnopravnost 
spolova (mjere 
uključene u 
program rada 
Povjerenstva) 

Županijska 
skupština 

osigurana 
sredstva u 
proračunu 
Međimurske 
županije  
 
 

2013.-
2015 

 

 

             
           U K U P N O                                                                                                 60.000,00 kuna 
 

 
 
 
 
 

III. ZAKLJUČAK  
 
         

Donošenjem nove Nacionalne strategije županijska povjerenstva za 
ravnopravnost spolova obvezna su pripremiti prijedloge akcijskih planova za 
provedbu mjera nove Nacionalne politike, dok su županijske skupštine obvezne 
takve akcijske planove donijeti. 
 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije prikupilo je 
podatke od nadležnih upravnih odjela Međimurske županije o mogućnosti 
sudjelovanja u provođenju mjera iz Nacionalne strategije gdje smo određeni kao 
nositelji, odnosno sunositelji provođenja mjera.  

 
Ovom Nacionalnom strategijom Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

određeno je kao jedini nositelj aktivnosti u 4 mjere, dok su jedinice područne 
(regionalne) samouprave sunositelji zajedno sa Povjerenstvom za ravnopravnost 
spolova u ukupno 42 mjere nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 
razdoblje 2011.- 2015. godine. 

 
Prijedlog Akcijskog plana Međimurske županije za provedbu mjera Nacionalne 

politike za ravnopravnost spolova pripremljen je sukladno Proračunu Međimurske 
županije za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu, a temeljen na sredstvima 
kojima raspolažu nadležna tijela. 
 

U provođenju nekih mjera dodatna sredstva nisu nužna iako su dobrodošla, jer 
takve mjere nadležna tijela odrađuju unutar svojih postojećih nadležnosti. Međutim, u 
mjerama gdje su potrebna dodatna sredstva vidljivo je da su sredstva sumirana na 
razdoblje provođenja pojedinih mjera i ciljeva (ovisno o roku provođenja mjera), a 
prema iznosima za pojedinu godinu, bazirano na sredstvima osiguranim u Proračunu 
Međimurske županije za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godine. 
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Za provođenje ciljeva i mjera određeni su rokovi provedbe kao i 
nadležna tijela, što je usklađeno sa Nacionalnom strategijom, a financijska sredstva 
sumirana su za svaku pojedinu mjeru i rokovi u kojima se pojedine  mjera provode. 

 
Ukupna sredstva koja su planirana za provođenje Akcijskog plana su 

60.000,00 kuna i to za razdoblje 2013.-2015. godinu, a svi nositelji i sunositelji 
aktivnosti obvezuju se na suradnju i provođenje mjera i aktivnosti u okviru svojih 
nadležnosti, a sve u cilju uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne 
ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti. 

 
Svake godine, najkasnije u mjesecu veljači, svaki će nositelj pojedine 

aktivnosti podnijeti izvješće o provedenim aktivnostima iz svog djelokruga, te će se 
takvo izvješće u objedinjenom obliku dostaviti Skupštini Međimurske županije i Uredu 
za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. 

 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
KLASA: 004-01/12-04/20                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-12-01             Petar Novački, prof. 
Čakovec, ____________ 2012. 
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OBRAZLOŽENJE 
uz Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za  

ravnopravnost spolova 2011. - 2015. za Međimursku županiju 
 
 

U okviru programskog područja 7. - INSTITUCIONALNI MEHANIZMI I NAČINI 
PROVEDBE, te cilja 7.1. - Osnažiti mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova 
na nacionalnoj i lokalnoj razini i unaprijediti njihovo koordinirano djelovanje, mjera 
7.1.5. govori da su županijske skupštine i županijska povjerenstva za 
ravnopravnost spolova obvezna donijeti akcijske planove za provedbu mjera 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. na razini županija i 
osigurati sredstva za njihovu primjenu. 

 
 
Svoju suglasnost na Akcijski plan dalo je i Povjerenstvo za ravnopravnost 

spolova Međimurske županije. 
 
 
Temeljem navedenog, predlaže se Skupštini Međimurske županije da donese 

Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 
2015. za Međimursku županiju. 

 
 
 
Čakovec, prosinca 2013. godine 

 
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 
OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

 



 

 
 
Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 

broj 26/10) i članka 65. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10), Skupština Međimurske županije je na ___ sjednici, održanoj _______2012. 
godine donijela  
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost 
spolova 2011. – 2015. u Međimurskoj županiji, za razdoblje od 2013. – 2015. godine 

 
 
 

 1. Prihvaća se Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 
2011. – 2015. u Međimurskoj županiji, za razdoblje od 2013. – 2015. godine. 
 
 
 2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije. 
 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: oo4-01/12-04/12                                                                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-12-03 
Čakovec, ______.2012.                                                                                        Petar Novački, prof. 
     
 
  
 

 

 

 

 
 


