
Temeljem odredbi čl. 28. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 
broj 82/08, 125/11, 20/12 i 138/12), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 
dana 27. ožujka 2017. godine, donosi 

 

 
AKCIJSKI PLAN 

 
ZA PROVOĐENJE MJERA NACIONALNE POLITIKE 

ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 
RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE 

ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
Kroz tematska područja djelovanja Istarska županija će putem Županijskog povjerenstva 
za ravnopravnost spolova poticat suradnju s upravnim tijelima jedinica lokalne 
samouprave, organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima promocije i zaštite 
ljudskih prava, znanstvenim institucijama, medijima i drugim zainteresiranim subjektima 
u cilju 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 djelovati na sprječavanju svih oblika 
njihove diskriminacije. 

 
 
1. Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti  

Podići razinu znanja i svijesti stanovnika Istarske županije o antidiskriminacijskom 
zakonodavstvu, rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima žena. 
Unaprijediti društveni položaj žena pripadnica nacionalnih manjina 
Unaprijedit će se društveni položaj žena s invaliditetom 
Unaprijediti znanje i svijest o položaju žena u ruralnom području. 

 
 
2. Jednake mogućnosti na tržištu rada  

Smanjiti nezaposlenost i ukloniti sve oblike diskriminacije žena na tržištu rada 
 
 
3. Pratiti i poticati žensko poduzetništvo  

Sustavno će se provoditi aktivnosti za poticanje jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave da se na svom području angažiraju u provedbi nacionalnih planova za 
poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, uz razradu dodatnih poticajnih mjera. 

 
 
4. Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu  

Postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima 
vlasti na svim razinama. 

 
 
5. Uklanjanje nasilja nad ženama  

Osvijestiti širu javnost o pojavi, problemima i načinima suzbijanja rodno uvjetovanog 
nasilja. 
 

 
 



 
 
 
 
 
6. Osnažiti mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i 

lokalnoj razini i unaprijediti njihovo koordinirano djelovanje.  
Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova pri predstavničkim tijelima poticat će 
osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u svojim 
županijama, voditi evidenciju, surađivati s njima i o navedenom redovito izvještavati Ured 
za ravnopravnost spolova. 

 
 
 
7.Suzbijati rodne stereotipe i uvesti rodno osjetljivu politiku u medije.  

Informirat će se građanstvo o obvezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva 
područja društvenog života, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i standardima 
EU. 

  



AKCIJSKI PLAN 
 

ZA PROVEDBU MJERA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST 
SPOLOVA  ZA RAZDOBLJE 2016-2020.  

 
I.  

 

BR. 
PODRUČJE 
DJELOVANJA/CILJ 

MJERA NADLEŽNO TIJELO ROK 

1.PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI 

1.1. 

Podići razinu znanja i 
svijesti o antidiskrimina-
cijskom 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 

Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova u 

Istarskoj županiji (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) u 

suradnji s organizacijama 
civilnog društva i Odborom 

za ljudska prava i nacionalne 
manjine 

2016-2020 

  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, 15.svibnja 
Dan obitelji 

Povjerenstvo u suradnji s 
lokalnim povjerenstvima za 

ravnopravnost spolova,  
organizacijama civilnog 

društva, Upravnim odjelom 
za gospodarstvo, Ured 
Župana,   i medijima 

 
 

2016-2020 

  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 

Ured Župana, Upravni odjel 
za zdravstvenu zaštitu i 

socijalnu skrb, u suradnji s  
jedinicama lokalne 

samouprave 

2016-2020 

  Promicat će se uporaba rodno 
osjetljivog jezika u državnim tijelima i 
tijelima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave kao i u javnom 
govoru i medijima 

Upravni odjeli IŽ u suradnji s 
Uredom državne uprave u 
Istarskoj županiji  i tijelima 

jedinica lokalne samouprave 

2016-2020 

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 

Povjerenstvo u suradnji s 
jedinicama lokalne 

samouprave i lokalnim 
povjerenstvima za 

ravnopravnost spolova, 
organizacijama civilnog 

društva, Odbor za ljudska 
prava, Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu skrb 

2016-2020 



UO za talijansku nacionalnu 
zajednicu i druge etničke 

skupine 

1.3. 
Unaprijediti društveni 
položaj žena s 
invaliditetom 

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

Upravni odjel za zdravstvo i 
socijalnu skrb, 

Povjerenstvo u suradnji s 
jedinicama lokalne 

samouprave i lokalnim 
povjerenstvima za 

ravnopravnost spolova,  
organizacijama civilnog 

društva 

2016-2020 

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

Povjerenstvo, u suradnji s 
lokalnim povjerenstvima za 

ravnopravnost spolova 
2016-2020 

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

 
 
 
 
Kroz aktivnosti sa ŽGK IŽ 

Povjerenstvo u suradnji s 
jedinicama lokalne 

samouprave i lokalnim 
povjerenstvima za 

ravnopravnost spolova,  
organizacijama civilnog 
društva i znanstvenim 

institucijama, 
Upravni odjel za 

gospodarstvo , Obrtnička 
komora i Županijska 

gospodarska komora , 
Hrvatski zavod za 
zapošljavanje Pula 

2016-2020 

1.5.  SIGURNA KUĆA ISTRA Sigurno i kontinuirano financiranje SK 
Istra 
Putem interpelacije i lobiranja osigurati 
kontinuirano financiranje Sigurne kuće 
kao jedinog skloništa za žene žrtve 
nasilja u IŽ od strane svih JLS u IŽ 

Povjerenstvo RS IŽ 
Ured Župana 
Skupština IŽ 

JLS IŽ 

2016-2020 

2.  JEDNAKE MOGUĆNOSTI NA TRŽIŠTU RADA 

2.1. 

Smanjiti nezaposlenost i 
ukloniti sve oblike 
diskriminacije žena na 
tržištu rada 

Pratit će se i javno objavljivati zasebni 
podaci o položaju žena na tržištu rada 
temeljem učinaka u provedbi mjera 
Nacionalnog Akcijskog plana 
zapošljavanja za razdoblje  

Upravni odjel  za 
gospodarstvo u suradnji s 
Gospodarskom komorom, 

Obrtničkom komorom, 
Zavodom za zapošljavanje i 

nadležnim ministarstvom 

2016-2020 

2.2. 
Osnažiti žensko 
poduzetništvo 

Promicat će se poduzetništvo žena kroz 
medijske kampanje, programe i 
obrazovanje žena o poduzetništvu, 
pružanjem organizacijske, financijske, 
prostorne i druge pomoći 

Upravni odjel  za 
gospodarstvo i 

poduzetništvo, Ured 
Županije 

Povjerenstvo u suradnji s 
jedinicama lokalne 

samouprave i lokalnim 
povjerenstvima za 

ravnopravnost spolova 

2016-2020 

2.3. 
Promicati mjere koje 
omogućuju usklađivanje 

Poticat će se aktivnosti za jednaku 
raspodjelu kućanskih i obiteljskih kao i 

Povjerenstvo u suradnji s 
Obiteljskim centrom i 

2016-2020 



privatnih i profesionalnih 
obveza 

podjelu roditeljske odgovornosti za skrb 
o djeci, uključujući promociju korištenja 
roditeljskog dopusta očeva 

organizacijama civilnog 
društva 

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 stipendija, 
prednost će se dati podzastupljenom spolu, 
temeljem statističkih izvješća sa spolno 
razlučenim podacima nakon završenih upisa 
(zanimanje za koje se školuje manje od 40% 
podzastupljenog spola) 

Upravni odjel  za  
obrazovanje, sport 
i tehničku kulturu 

 2016-2020 

     

4.   RAVNOPRAVNOST U PROCESU ODLUČIVANJA U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU 

4.1. 

Postići uravnoteženu 
zastupljenosti muškaraca i 
žena u predstavničkim i 
izvršnim tijelima vlasti na 
svim razinama 

Održavat će se tribine, seminari, konferencije, 
kampanje i druge aktivnosti o političkoj 
zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj 
vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini 

Povjerenstvo 2016-2020 

  Prilikom imenovanja u tijela javnih ustanova i 
trgovačkih društava čiji je osnivač IŽ  
vodit će se računa o ravnomjernoj 
zastupljenosti oba spola 

Komisija za izbor i 
imenovanja u 

suradnji s  
jedinicama lokalne 

samouprave 
UDU IŽ 

2016-2020 

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

Predsj.Skupštine 
Župan, 

Upravni odjeli u 
suradnji s  

jedinicama lokalne 
samouprave 

2016-2020 

5. UKLANJANJE NASILJA NAD ŽENAMA 

5.1. 

Ukloniti sve oblike nasilja 
nad ženama i unaprijediti  
položaj i zaštitu prava 
žena žrtava svih oblika 
nasilja 

Aktivna suradnja sa SK Istre 

Upravni odjel za  
zdravstvenu zaštitu i  

socijalnu skrb u suradnji 
s organizacijama 
civilnog društva i 

jedinicama lokalne 
samouprave 

2016-2020 

6. MEĐUNARODNA POLITIKA I SURADNJA 

  
Surađivat će se i izmjenjivati iskustva s tijelima i 
civilnim udrugama izvan Republike Hrvatske   

Povjerenstvo 
2016-
2020 

7.  INSTITUCIONALNI MEHANIZMI I NAČINI PROVEDBE 

7.1. Osnaživati mehanizme 
za provedbu 
ravnopravnosti spolova 
na nacionalnoj i lokalnoj 
razini i unaprijediti 
njihovo koordinirano 
djelovanje 

Provodit će se zajedničke aktivnosti za promicanje 
mjera iz Nacionalne politike za ravnopravnost 
spolova što uključuje održavanje javnih tribina, 
kampanja, okruglih stolova i drugih aktivnosti 

 
 

Povjerenstvo u 
suradnji s 

organizacijama 
civilnog društva 

Te povjerenstva JLS 

2016-
2020 

  Sudjelovat će se na sastancima Koordinacije 
županijskih povjerenstava za ravnopravnost 
spolova radi unapređivanja i usklađivanja 
aktivnosti te razmjene informacija i primjera dobre 

Povjerenstvo 
2016-
2020 



prakse provedbe politike ravnopravnosti spolova 
na lokalnoj razini 

  Redovito će se održavati sastanci s lokalnim 
povjerenstvima za ravnopravnost spolova na 
području Istarske županije radi usklađivanja 
aktivnosti i razmjene informacija 

Povjerenstvo 
2016-
2020 

  Uspostavit će se suradnja s povjerenstvima s 
ostalim županijskim povjerenstvima na području 
Republike Hrvatske 

Povjerenstvo 
2016-
2020 

7.2. Suzbijati rodni stereotip i 
uvođenje rodno osjetljive 
politike u medije 

Informirat će se građanstvo o obvezama uvođenja 
rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog 
života, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i 
standardima EU 

Povjerenstvo 
2016-
2020 

  Organizirat će se edukacija o rodnoj 
ravnopravnosti medijskih djelatnika i djelatnica 
koje kreiraju medijske sadržaje 

Povjerenstvo 
2016-
2020 

  Analizirat će se sadržaj medija radi detekcije 
učestalosti i vrste rodnih stereotipa 

Povjerenstvo u 
suradnji s 

organizacijama 
civilnog društva 

2016-
2020 

  Osigurat će se sredstva za provedbu mjera 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova iz 
Proračuna Istarske  županije i iz proračuna 
jedinica lokalne samouprave 

Kabinet Župana u 
suradnji s jedinicama 
lokalne samouprave 

2016-
2020 

 
 

II. 
Sredstva za provedbu mjera ovog Akcijskog plana osiguravaju se u Proračunu 

Istarske županije. 

 
 
KLASA: 023-01/17-01/10 
URBROJ: 2163/1-01/4-17-4 
Pazin, 27. ožujka 2017. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik 

 
Valter Drandić 


