
Izvješće o aktivnostima Odbora za ravnopravnost spolova 

Hrvatskog sabora u 7. sazivu 
 
 

Redovite sjednice Odbora za ravnopravnost spolova u 2012. godini  

 

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, u okviru svojih redovitih 

aktivnosti određenih Poslovnikom Hrvatskog sabora u 2012. godini odrţao je 7 

redovitih sjednica na kojima je raspravljao o sljedećim prijedlozima i izvješćima: 

 

- Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost 

spolova 

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost 

spolova 

- Prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (prvo i drugo čitanje); 

- Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske 

politike i ukupnom stanju u Oruţanim snagama Republike Hrvatske za 2011. 

godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2011. 

godinu; 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu 

- Izvješće o pojavama diskriminacije za 2011. godinu 

- Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2011. godine 

 

 

Tematske sjednice: 

 

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova odrţana 19. travnja 2012. 

godine na temu: Predstavljanje projekta Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni 

razvoj Centra za regionalnu jednakost u suradnji s GTF. 

 

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova odrţana 27. rujna 2012. 

godine povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ţenama na 

temu: Prezentacija Izvještaja o ženskim ljudskim pravima - Implementacija 

hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje u suradnji s Autonomnom 

ţenskom kućom. 

 

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova odrţana 12. prosinca 2012. 

godine na temu: Problematika žena-ovisnica u suradnji s Pravobraniteljicom za 

ravnopravnost spolova. 
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Ostale aktivnosti: 

 

30. siječnja 2012. godine 

Sudjelovanje potpredsjednice Odbora Sonje König u Zagrebu na okruglom stolu 

Prezentacija novih mjera aktivne politike zapošljavanja za ţene u nepovoljnom 

poloţaju na trţištu rada u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

21. veljače 2012. godine  
Radni sastanak potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Sonje König s 

izvjestiteljem Odbora za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća 

Europe Jean-Charlesom Gardettom u Zagrebu. 

 

2. ožujka 2012. godine 

Odbor za ravnopravnost spolova objavio je priopćenje (na internetskoj stranici 

Hrvatskog sabora), povodom europskog dana jednakih plaća. 

 

8. ožujka 2012. godine  
Sudjelovanje potpredsjednice Odbora Sonje König u Bruxellesu na 

međuparlamentarnom sastanku odbora za prava ţena i ravnopravnost spolova u 

Europskom parlamentu, pod nazivom: Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti  

 

29. ožujka 2012. godine 

Radni sastanak potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Sonje König s 

predstavnicama Regionalnog centra za jednakost spolova u Zagrebu.  

 

3. travnja 2012. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na okruglom stolu u Vukovaru na 

temu „Seksualno nasilje u ratu“ u organizaciji  UN Hrvatska i Grada Vukovara. 

 

27. travnja 2012. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli u Dalju na obiljeţavanju Desete 

godišnjice osnivanja udruge GORD. 

 

28. lipnja 2012. godine 

Sastanak o problematici sustavnog silovanja ţena u Domovinskom ratu u 

organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova a na inicijativu predsjednice 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske ţupanije Ivanke Luetić-

Boban. 

 

31. svibnja 2012. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli u Mariji Gorici na obiljeţavanju 

Dana općine Marija Gorica. 
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13. lipnja 2012. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli u Varaţdinu na prezentaciji Analize 

rodne, obrazovne i kronološke dobi članova predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela 

ţupanija u organizaciji povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaţdinske ţupanije. 

 

25. do 26. lipnja 2012.  

Sudjelovanje tročlanog izaslanstva Odbora (u sastavu: predsjednica Nansi Tireli te 

članice Dunja Špoljar i Đurđica Sumrak) u Budvi na međunarodnoj konferenciji 

„Cetinjski parlamentarni forum: ţene, mir, bezbjednost – dvije godine kasnije“ u 

organizaciji Skupštine Crne Gore, agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaţivanje 

ţena 

 

3. listopada 2012. godine 

Sudjelovanje potpredsjednice Odbora Sonje König u Bruxellesu na 

međuparlamentarnom sastanku odbora za prava ţena i ravnopravnost spolova u 

Bruxellesu u Europskom parlamentu Ravnopravnost spolova – što parlamenti u 

Europskoj uniji rade na tom području 

 

16. listopada 2012. godine 

Na svojoj 10. sjednici Odbor je, s ciljem povećanja zastupljenosti ţena u politici, 

raspravljao o Prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. 

Zakona o ravnopravnosti spolova te dao svoje mišljenje: 

 

Odbor za ravnopravnost spolova stajališta je da se pojam „treći redovni izbori“ 

odnosi na političke izbore za predstavnička tijela lokalnih i regionalnih samouprava u 

Republici Hrvatskoj koji će se odrţati u travnju 2013. godine. Odbor predlaţe da se 

pri izradi izbornih lista koriste modeli koji omogućuju uravnoteţenu zastupljenost ţena 

i muškaraca u tijelima političkog odlučivanja, a posebno koristeći tzv. par-nepar 

model prema kojem bi svaka druga osoba na listi bila suprotnog spola, čime bi se 

učinkovito osigurala minimalna zastupljenost osoba oba spola od 40%. 

 

 

20. listopada 2012. godine 
Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli u Otočcu na Nacionalnoj strateškoj 

radionici regionalnog centra za jednakost (GTF) u sklopu projekta Ţene jugoistočne 

Europe u Mreţi za ruralni razvoj. 

 

6.-8. studenog 2012. godine 

Sudjelovanje potpredsjednice Odbora Sonje König na Međuparlamentarnoj 

konferenciji Spol i politika u Londonu. 
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8. studenog 2012. godine 
Radni sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u 

Zagrebu s Rashidom Manjoo, posebnom izvjestiteljicom Ujedinjenih naroda o nasilju 

nad ţenama, njegovim uzrocima i posljedicama.  

 

22. do 23. studenog 2012. 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli u Skopju na konferenciji SEE 

World  Women in Rural Development u Parlamentu Republike Makedonije u 

organizaciji Centra za regionalnu jednakost (GTF). 

 

17. prosinca 2012. godine 
Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na u Zagrebu koordinacijskom 

međuresornom sastanku o sudjelovanju RH u međunarodnoj inicijativi Partnerstvo za 

jednake budućnosti u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova. 

 

 

 

Redovite sjednice Odbora za ravnopravnost spolova 2013. godine 

Odbor za ravnopravnost spolova, u okviru svojih redovitih aktivnosti određenih 

Poslovnikom Hrvatskog sabora, u 2013. godini je odrţao 8 redovitih sjednica na 

kojima je raspravljao o sljedećim prijedlozima i izvješćima: 

- Prijedlog zakona o dadiljama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim 

potporama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 241 

- Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prvo čitanje, P.Z. br. 

172 

- Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2011. godini 

- Konačni prijedlog zakona o dadiljama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2012. godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu 

- Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2011. godinu 

- Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2012. godinu 

- Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441 

- Izvješće o pojavama diskriminacije za 2012. godinu 

- Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije 

za 2012. godinu 

- Izvješće o radu Drţavnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2012. godinu 

- Prijedlozi udruga vezani uz ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja o 

ustavnoj definiciji braka 
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Konferencija i tematske sjednice: 

 

- Odbor za ravnopravnost spolova organizirao je konferenciju „Postizanje rodne 

ravnopravnosti: izgradnja ženskog savezništva u politici i civilnom 

društvu“ 28. veljače 2013. u Hrvatskom saboru, u suradnji s Centrom za 

edukaciju, savjetovanje i istraţivanje te Srednjoeuropskom mreţom jednakosti 

spolova te uz potporu Veleposlanstva SAD u Hrvatskoj. 

- Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o Reguliranju pravnog 

statusa transrodnih i transseksualnih osoba u Republici Hrvatskoj  odrţana 11. 

travnja 2013. godine u suradnji s udrugom za promicanje i zaštitu prava 

transrodnih i transseksualnih osoba Trans Aid Hrvatska i Lezbijskom  grupom 

Kontra 

 

- Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova: Drugačije društvo je 

moguće: suzbijanje diskriminacije LGBT osoba odrţana 20. studenog 2013. 

godine u suradnji s udrugom Zagreb Pride 

 

- Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova povodom 25. studenog 

Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Vaţnost ratifikacije 

Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ţenama i 

nasilja u obitelji odrţana 25. studenog 2013. godine u suradnji sa Ţenskom 

mreţom Hrvatske i Europskim ţenskim lobijem 

 

 

Ostale aktivnosti: 

 

17. siječnja 2013. godine 

Radni sastanak predsjednice Odbora Nansi Tireli u Hrvatskom saboru s 

predstavnicima udruga za zaštitu prava ţena. 

 

18. siječnja 2013. godine 

Radni sastanak predsjednice Odbora Nansi Tireli u Hrvatskom saboru s 

predstavnicima udruga s invaliditetom i srodnih udruga. 

 

1. veljače 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na tribini Politika treba ţene, u 

Koprivnici, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-

kriţevačke ţupanije. 
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14. veljače 2013. godine 

Odbor za ravnopravnost spolova pridruţio se globalnoj kampanji Milijarda ustaje 

protiv nasilja nad ţenama, nazvanoj po broju zlostavljanih ţena u svijetu. 

 

27. i 28. veljače 2013. godine 

Sudjelovanje izaslanstvo Odbora (predsjednica Odbora Nansi Tireli i članica 

Odbora Đurđica Sumrak) na regionalnoj konferenciji Kojeg je roda sigurnost UN 

Rezolucija 1325 Ţene, mir i sigurnost: globalno-regionalno-lokalno u Banja Luci, u 

organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Agencije za ravnopravnost 

spolova Bosne i Hercegovine. 

 

6. ožujka 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na tematskoj sjednici Povjerenstva 

za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske ţupanije pod nazivom Politika treba 

ţene, u Rijeci. 

 

8. ožujka 2003. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na otvaranju izloţbe fotografija 

Ţene u ruralnom razvoju RH u Đurđevcu u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Koprivničko-kriţevačke ţupanije, povodom Međunarodnog dana ţena. 

 

12.-14. ožujka 2013. godine 

Sudjelovanje članice Odbora Melite Mulić na okruglom stolu Sigurnosni sektor i 

spol: Implementacija rezolucija 1325 i 1820 Vijeća sigurnosti UN-a u Zagrebu, u 

organizaciji Centra za sigurnosnu suradnju RAVIAC i Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova RH. 

 

19. ožujka 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na regionalnoj konferenciji Što jest 

ekonomsko nasilje i kako ga spriječiti i/ili sankcionirati, u Zagrebu, u organizaciji 

Udruge B.a.b.e. 

 

21. ožujka 2013. godine 

Izjava predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli na plenarnoj 

sjednici Hrvatskog sabora povodom 21. oţujka Dana Mediterana posvećenog ulozi 

ţena u regionalnom razvoju. 
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21. ožujka 2013. godine. 

Sastanak članova i članica Odbora za ravnopravnost spolova s članovima i 

članicama Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,  

 

17. travnja 2013. godine 

Radni sastanak članova i članica Odbora za ravnopravnost spolova s 

predstavnicama nevladinih organizacija iz Republike Srbije koje se bave ţenskim 

ljudskim pravima. 

 

 

 

11. i 12. svibnja 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli na 

regionalnoj konferenciji Ohrid Initiative – Strengthening the 1325 Community in the 

Region u Ohridu, u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a uz 

podršku UN WOMEN. 

 

13. lipnja 2013. godine 

Sastanak članova i članica Odbora za ravnopravnost spolova s članovima i 

članicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne 

Skupštine Republike Srbije. 

 

19. lipnja 2013. godine 

Sudjelovanje potpredsjednice Odbora Sonje König u Bruxellesu na 

međuparlamentarnom sastanku odbora za prava ţena i ravnopravnost spolova u 

Europskom parlamentu, na temu: Uravnoteţenje zastupljenosti spolova među 

neizvršnim direktorima društava uvrštenih na burzi, u organizaciji Odbora za prava 

ţena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta. 

 

5. srpnja 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u 

Beogradu na sastanku predsjednika i članova odbora parlamenata Srbije, Hrvatske, 

Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u organizaciji Narodne skupštine Republike Srbije, 

na temu: Poloţaj ţena u parlamentu. 
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3. rujna 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na koordinacijskom međuresornom 

sastanku vezanom uz međunarodnu inicijativu Partnerstvo za jednake budućnosti u 

organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu. 

 

9. do 12. rujna 2013. godine 

Sudjelovanje izaslanstva Odbora (predsjednica Odbora Nansi Tireli i 

potpredsjednica Odbora Sonja König) na međunarodnoj konferenciji Dijaloški forum o 

diskriminaciji, u Nevsehiru (Turska). 

 

29. do 30. listopada 2013. godine 

Sudjelovanje izaslanstva Odbora (predsjednica Odbora Nansi Tireli i članica 

Odbora Đurđica Sumrak) u Beogradu na Prvoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih 

odbora zaduţenih za ljudska prava i ravnopravnost spolova. 

 

5. do 8. studenog 2013. godine 

Sudjelovanje izaslanstva Odbora (predsjednica Odbora Nansi Tireli i 

potpredsjednica Odbora Sonja König) na Simpoziju o ravnopravnosti spolova u 

Parizu. 

 

15. studenog 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na konferenciji Internacionalizacija 

poslovanja i jačanje ţenskog poduzetništva u organizaciji Ministarstva poduzetništva i 

obrta, Lokalne razvojne agencije i Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF), u 

Bjelovaru. 

 

10. prosinca 2013. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora Nansi Tireli na okruglom stolu (povodom Dana 

ljudskih prava) pod nazivom Ţivot u nasilju nije ţivot – do kada ćemo nasilje protiv 

ţena tolerirati?, u organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ uz 

suradnju Grada Daruvara,) u Daruvaru 

 

4. prosinca 2013. godine 

Sudjelovanje članice Odbora Đurđice Sumrak na konferenciji Ţenska platforma +2 

koja se odrţala u Zagrebuu organizaciji udruga CESI, B.a.b.e. Delfin-Pakrac... 
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Redovite sjednice Odbora za ravnopravnost spolova u 2014. godini 

 

 

Odbor za ravnopravnost spolova, u okviru svojih redovitih aktivnosti određenih 

Poslovnikom Hrvatskog sabora, u 2014. godini je odrţao 5 redovitih sjednica na 

kojima je raspravljao o sljedećim prijedlozima i izvješćima: 

- Prijedlog zakona o ţivotnom partnerstvu  

- Konačni prijedlog zakona o ţivotnom partnerstvu osoba istog spola 

- Prijedlog zakona o pravima ţrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, 

prvo čitanje 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. godinu 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, prvo čitanje 

 

 

 

 

Konferencije i tematske sjednice: 

- Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom Ţensko 

poduzetništvo 18. oţujka 2014. godine u suradnji s GTF  (Gender Task Force) – 

Regionalni centar za jednakost spolova. 

- Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom Reguliranje 

prava osoba koje ţive u izvanbračnim zajednicama u novom Obiteljskom 

zakonu odrţana 19. oţujka 2014. godine u suradnji s Autonomnom ţenskom 

kućom Zagreb  

- Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji sa Centrom za 

ţene ţrtve rata Rosa odrţao je 21. listopada 2014. godine konferenciju na temu 

ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju i borbi protiv nasilja 

nad ženama i obiteljskog nasilja (Istanbulska konvencija).  

- Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na temu Pristup uslugama 

reproduktivnog zdravlja odrţana 11. prosinca 2014. godine u suradnji s 

Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraţivanje (CESI). 

 

 

Ostale aktivnosti: 

 

14. veljače 2014. godine 

Na inicijativu Odbora za ravnopravnost spolova  predsjednik Hrvatskog sabora 

pozvao je zastupnike i zastupnice da ustanu te se Hrvatski sabor pridruţio svjetskoj 

kampanji One Billion Rising/Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama.  
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5. ožujka 2014. godine 

Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova (Sonja König, potpredsjednica 

Odbora, te Đurđica Sumrak, Dunja Špoljar i Martina Banić, članice Odbora) 

sudjelovalo je na sastanku Odbora za prava ţena i ravnopravnost spolova Europskog 

parlamenta na temu Sprečavanje nasilja nad ženama. kao i na konferenciji na temu 

nasilja nad ţenama u organizaciji Agencije Europske unije za temeljna prava u 

Europskom parlamentu u Bruxellesu, koji su odrţani povodom Međunarodnog dana 

ţena.  

5. ožujka 2014. godine 

Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u 

Sarajevu na regionalnoj konferenciji pod nazivom Rad u parlamentarnim tijelima - 

Postignuća i izazovi iz perspektive ravnopravnosti spolova. 

 

7. ožujka 2014. godine 

Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli prisustvovala je u 

Kriţevcima humanitarnom koncertu povodom Međunarodnog dana ţena u 

organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-kriţevačke ţupanije. 

 

18. ožujka 2014. godine 

Sastanak Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, na inicijativu udruge 

Roda (Roditelji u akciji), s Clare Lewis Jones, predsjednicom organizacije Fertility 

Europe na kojem je predstavljen rad te organizacije i ciljevi vezani uz prava pacijenata 

koji se bore s neplodnošću.  

 

21. svibnja 2014. godine 

Sastanak potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Sonje König u 

Hrvatskom saboru s aktivistkinjama i aktivistima organizacija civilnog društva iz 

Albanije i predstavnicom lezbijske grupe Kontra. Sastanak je odrţan u sklopu projekta 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva "Suradnjom do uspješnijeg zagovaranja 

za prava LGBT osoba u Albaniji".  

 

5. lipnja 2014. godine 
 

Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli kao 

panelistice na javnom događaju Uključimo se! – Zajedničkim naporima ka 

sprječavanju rodno uvjetovanog nasilja koji se odrţao u sklopu akcije Dani otvorenih 

vrata udruga u Pakracu, u organizaciji OCD Delfin-Pakrac. 
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8. lipnja 2014. godine 

Sudjelovanje izaslanstva Odbora za ravnopravnost spolova (Predsjednica Nansi 

Tireli i članica Dunja Špoljar) u Budvi (Crna Gora) na sastanku Cetinjskog 

parlamentarnog foruma na temu „Ţene u biznisu“ 

 

29. rujna 2014. godine 

Sastanak potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Sonje König u 

Hrvatskom saboru s Robaba Nayibi, afganistanskom zastupnicom u Vijeću pokrajine 

Balkh, koja je tom prilikom zastupnicama i zastupnicima odrţala prezentaciju o 

poloţaju ţena u Afganistanu te o svom radu na projektu međunarodne razvojne 

suradnje.  

 

 

30. rujna 2014. godine 
Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli na 

tematskoj sjednici Vijeća za socijalnu pravdu Predsjednika Republike u organizaciji 

Ureda predsjednika Republike Hrvatske na kojoj je predstavljeno istraţivanje o 

siromaštvu djece predškolske dobi koje je proveo Ured UNICEF-a za Hrvatsku. 

 

19. studenog 2014. godine 
Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u panel 

raspravi „Ţene hrvatskog biznisa i diplomacije“ u organizaciji Visoke poslovne škole 

Par u Rijeci povodom Svjetskog dana ţena poduzetnica, u Svjetskom tjednu 

poduzetništva „Ţene bez PARdona“. 

 

2. prosinca 2014. godine 

Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova na nacionalnoj 

konferenciji u Zagrebu Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanju 

diskriminacije u Hrvatskoj, u organizaciji Ureda pučke pravobraniteljice. 

 

12. prosinca 2014. godine 

Sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u Hrvatskom 

saboru s Radmilom Radić Dudić, vrednovateljicom regionalnog projekta Udruţenim 

naporima – ka novim europskim standardima u zaštiti ţena od rodno-zasnovanog 

nasilja. 
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Redovite sjednice Odbora za ravnopravnost spolova u 2015. godini 

 

 

Odbor za ravnopravnost spolova, u okviru svojih redovitih aktivnosti određenih 

Poslovnikom Hrvatskog sabora, u 2015. godini je odrţao 2 redovite sjednice na kojima 

je raspravljao o sljedećim prijedlozima i izvješćima: 

 

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona  

- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. godinu 

 

Konferencija 

 

- Odbor za ravnopravnost spolova suorganizator je prve međunarodne 

konferencije o seksualnom nasilju u Hrvatskoj „Sustav javnih politika i 

podrške za ţrtve seksualnog nasilja“ odrţane 23. listopada 2015. godine  

Hrvatskom saboru (suorganizatori: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 

Ţenska soba i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraţivanje.)  

 

 

Ostale aktivnosti 

 

5. ožujka 2015. godine  
Sudjelovanje potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König i 

članice Odbora Dunja Špoljar u Bruxellesu na međuparlamentarnom sastanku na temu 

Osnaţivanje ţena i djevojaka kroz obrazovanje, a koji se, u organizaciji Odbora za 

prava ţena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta, odrţava povodom 

obiljeţavanja Međunarodnog dana ţena. 

  

11. ožujka 2015. godine  
Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u 

raspravi na temu ‘Perspektiva ţena u politici Republike Hrvatske’ koja se, u 

organizaciji Francuskog veleposlanstva u Zagrebu i GTF – Inicijative za odrţivi rast, 

odrţala u Zagrebu, u Medijateci Francuskog instituta u Hrvatskoj. 

 

7. svibnja 2015. godine  
Sastanak potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König odrţala 

je s grupom mladih političara iz Sjedinjenih Američkih Drţava koji su u studijskom 

posjetu Republici Hrvatskoj u sklopu suradnje Akademije za politički razvoj s 

organizacijom ACYPL (American Council of Young Political Leaders).  

 

20. svibnja 2015. godine  

Sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi 

Tireli s predstavnicama udruga civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje su, u 

sklopu projekta razvojne suradnje s udrugom B.a.b.e., boravile u studijskom posjetu 

Republici Hrvatskoj. 

http://www.politicka-akademija.org/hr/
http://acypl.org/
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7. do 9. lipnja 2015. godine  
Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli i 

potpredsjednice Odbora Sonje König, na XVIII. Cetinjskom parlamentarnom forumu 

na temu „Ţene u biznisu“. 

 

9. lipnja 2015. godine  

Sudjelovanje članice Odbora za ravnopravnost spolova Melite Mulić, na radionici 

Poticanje medijske pismenosti na temu rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodnih 

stereotipa u medijima s izlaganjem Uključivanje rodne dimenzije u javne politike RH. 

Radionica je bila namijenjena novinarima i urednicima, a odrţavala se u Zagrebu u 

organizaciji Agencije za elektroničke medije  

 

3. rujna 2015. godine  

Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli u Labinu 

na sastanku Europske mreţe ţena gradonačelnica za jednake prilike u građanskome 

ţivotu koji se odrţava u sklopu projekta POWER. 

 

24. rujna 2015. godine  
Sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi 

Tireli i predstavnica Centra za edukaciju, savjetovanje i istraţivanje iz Zagreba, Centra 

za ţenske studije iz Zagreba, Centra za rodnu ravnopravnost iz Islanda,  Centra za 

unaprjeđenje jednakosti iz Litve te Pokrajinske Drţavne Vlade Donje Austrije, 

organizacija koje sudjeluju u projektu GenderStrat 4 Equality, u okviru programa 

Erasmus+. 

 

 

7. listopada 2015. godine 

Sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli sa 

sudionicama studijskog posjeta za predstavnice institucija i organizacija civilnog 

društva iz Makedonije. Studijski posjet se, u organizaciji Centra za ţene ţrtve rata 

ROSA, provodio u okviru programa razvojne suradnje „Osnaţivanje uloge ţena u 

području suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, diskriminacije i  post-konfliktne 

demokratske tranzicije“.  

 

13. listopada 2015. godine 

Sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi 

Tireli sa sudionicima Akademije ravnopravnosti koji su, u organizaciji Sarajevskog 

otvorenog centra, boravili u studijskom posjetu Zagrebu u sklopu jednogodišnjeg 

obrazovnog programa o ravnopravnosti spolova i ljudskim pravima za zastupnike/ce 

kantonalnih, entitetskih i drţavnih parlamenata Bosne i Hercegovine.  
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15. listopada 2015. godine 

Sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli sa 

sudionicama jubilarnog regionalnog obiljeţavanja „Dana Kraljice Teute“ pod nazivom 

„Majka Tereza – naša kći i ponos“,  u organizaciji Kluba albanskih ţena Hrvatske 

„Kraljica Teuta“, koji obiljeţava desetgodišnjicu rada i izdavanja dvojezičnog časopisa 

„Iliria“.  

 

12. do 14. studenog 2015. godine  

Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli na 

Finalnoj konferenciji Budućnost ţenskog poduzetništva u Jugoistočnoj Europi 2015.-

2020., koja se odrţava u okviru regionalnog projekta „Ţensko poduzetništvo: motor za 

stvaranje radnih mjesta u jugoistočnoj Europi“, u organizaciji GTF – Inicijative za 

odrţivi rast.  

 


