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Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Prijedlog odluke o pristupanju Europskoj povelji za  ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj 
razini 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu prijedloga 

Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Zadarske županije kao ovlašteni predlagatelj 
sukladno Poslovniku Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske 
županije“ broj 3/18, 10/21) 

Naziv tijela nadležnog za 
provedbu savjetovanja 

Zadarska županija, Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije, kao upravno 
tijelo Zadarske županije nadležno za poslove Županijske skupštine Zadarske županije sukladno 
Poslovniku Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 
3/18, 10/21) 

Razlozi za donošenje akta i 
ciljevi koji se njime žele postići 
uz sažetak ključnih pitanja 

 

Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Zadarske županije kao ovlašteni predlagatelj 
predložio je Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje Prijedlog Odluke o pristupanju 
Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini, uz sljedeće 
obrazloženje. 

Hrvatska zajednica županija kao članica Vijeća europskih općina i regija (Council of European 
Municipalities and Regions - u daljnjem tekstu: CEMR) kojeg čini 57 organizacija lokalne i 
regionalne razine iz 41 države, pokrenula je inicijativu za prihvaćanje Europske povelje za 
ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini. CEMR kao najveća organizacija lokalnih i 
regionalnih vlasti u Europi koja predstavlja preko 150.000 lokalnih i regionalnih vlasti već dugi niz 
godina aktivno promiče ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj i regionalnoj razini.  

Projekt Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini (u daljnjem 
tekstu: Europska povelja) pokrenut je 2006. godine, kao nastavak na inicijativu "Grad za 
ravnopravnost" kojim su predloženi načini provedbe strategija za ravnopravnost spolova na 
lokalnoj i regionalnoj razini. Predstavljen je na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća 
Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta 2006. 
Europskom poveljom CEMR je želio dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na 
implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem 
(potpisivanjem Povelje). Do danas je Europsku povelju potpisalo 1.865 lokalnih i regionalnih 
vlasti iz ukupno 36 europskih država. Na razini naše zemlje Povelji je do sada pristupilo 15 
županija i 16 gradova i općina. 

Europska povelja sadrži sljedeća načela koja čine temelj njene primjene:  
1. Ravnopravnost žena i muškaraca predstavlja temeljno pravo. 
2. Kako bi se osigurala ravnopravnost žena i muškaraca mora se pristupiti pitanju višestruke 
diskriminacije i nepovoljnijeg položaja. 
3. Ravnoteža u zastupljenosti žena i muškaraca u odlučivanju preduvjet je demokratskog 
društva. 
4.Uklanjanje rodnih stereotipa od ključne je važnosti za postizanje ravnopravnosti između žena i 
muškaraca. 
5. Za poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca nužno je uključivanje rodne perspektive u sve 
aktivnosti lokalne i regionalne uprave. 
6. Planovi i programi djelovanja za koje su osigurana odgovarajuća sredstva nužno su oruđe za 
unapređenje ravnopravnosti žena i muškaraca. 
 
Navedena načela razrađena su u ukupno 30 članaka Povelje. 
 
Europska povelja je dokument čiji je cilj obvezati potpisnicu ne samo na izražavanje političke 
volje za uspostavu pune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim segmentima, društvenog, 
gospodarskog i političkog života nego i na promicanje i unapređivanje praktične primjene tog 



prava u svim područjima djelovanja-u svojstvu ,demokratskoga vođe lokalne zajednice, 
pružatelja i naručitelja usluga tijela koje planira i regulira te poslodavca'.  
U tu svrhu Europska povelja detaljno propi uje obveze potpisnica u pogledu primjene odredbi 
provedbe.  
 
Potpisnice se obvezuju u roku od dvije godine od pristupanja Povelji donijeti svoj plan djelovanja 
za ravnopravnost te ga zatim provesti. 
Planom djelovanja definirat će se: 
• ciljevi i prioriteti potpisnika 
• mjere koje potpisnica namjerava poduzeti 
• sredstva koja će se dodijeliti za provedbu Povelje i njome utvrđenih obaveza 
• predloženi rokovi provedbe 
 
U pravnom sustavu RH Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 69/17) predstavlja temeljni 
akt kojim se utvrđuju opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao tem.eljne 
vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske te definira i uređuje način zaštite od 
diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Obaveze 
jedinica lokalne i regionalne samouprave propisane su člancima 3., 11., 12. 15., I 7., 25., 28. 29. 
Člankom 3. ovog Zakona obvezuju se, između ostalih, tijela lokalne i regionalne samouprave u 
svim fazama planiranja, donošenja i provedbe pravnih akata odluka ili akcija ocjenjivati i 
vrednovati učinke tih akata, odluka ili akcija na položaj žena odnosno muškaraca radi postizanja 
stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca. Pristupanjem Europskoj povelji i izradom pripadajućeg 
plana djelovanja Zadarska županija bi u pogledu postizanja stvarne ravnopravnosti žena i 
muškaraca na koju je obvezuje Zakon, definirala konkretne ciljeve, mjere za njihovo ostvarenje, 
sredstva koja su za to potrebna i rokove provedbe.  
 
U Županiji djeluje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje može aktivno sudjelovati u 
implementaciji odredaba Povelje kao i u izradi plana djelovanja za ravnopravnost temeljem 
Povelje. Povjerenstvo je bilo aktivno uključeno u izradu i realizaciju Akcijskog plana na razini 
Županije za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011-
2015. godine nakon koje nije donesen novi nacionalni strateški dokument za ravnopravnost 
spolova.  
 
U tijeku je izrada nove nacionalne politike, odnosno Nacionalnog plana za ravnopravnost 
spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Do donošenja novog nacionalnog strateškog 
dokumenta, Europska povelja bila bi osnovni vodič za izradu plana djelovanja za ravnopravnost 
Županije koji svakako mora bili usklađen s oba dokumenta Europskom poveljom nacionalnim 
strateškim dokumentom. 
 
Također, donošenje odluke o pristupanju Europskoj povelji bilo bi u skladu s preporukama 
Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova jedinicama lokalne i regionalne samouprave danim 
uz Godišnje izvješće za 2021. godinu u Hrvatskom saboru. 
 
Slijedom navedenog predlaže se pristupanje Zadarske županije Europskoj povelji za 
ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini.  
 
U slučaju pristupanja Europskoj povelji pristupnica je dužna pisanim putem obavijestiti CEMR o 
potpisivanju Europske povelje, datumu potpisivanja kao i dostaviti kontakte za buduću suradnju 
vezanu uz Europsku povelju. Predlaže se da ovu obavijest u ime Županije potpiše Župan, na 
temelju ovlaštenja Županijske skupštine. Obrazac obavijesti nalazi se u prilogu Povelje. 
 
Za provođenje ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Zadarske 
županije, odnosno akt nema fiskalni učinak na Proračun. Tek po donošenju plana djelovanja 
(odnosno zajedno s njegovim donošenjem) ravnopravnosti spolova usklađenog s Europskom 
poveljom bit će potrebno predvidjeti određena sredstva za provedbu mjera predviđenih Planom. 
 

Objava dokumenata za 
savjetovanje  www.zadarska-zupanija.hr  

http://www.zadarska-zupanija.hr/


Razdoblje provedbe 
savjetovanja 19. svibnja 2022. do 18. lipnja 2022. godine 

Pregled osnovnih pokazatelja  
uključenosti savjetovanja s 
javnošću  

Nije bilo zaprimljenih mišljenja i prijedloga 

Pregled prihvaćenih i 
neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

Nije bilo zaprimljenih mišljenja i prijedloga 

Ostali oblici savjetovanja s 
javnošću  / 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

/ 

 


