
ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

HRVATSKOG SABORA 

 

 
� Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora konstituiran je 1. 

ožujka 2001. godine 

 

 
� Odbor za ravnopravnost spolova je radno tijelo Hrvatskog sabora. U 

djelokrugu rada Odbora za ravnopravnost spolova su poslovi utvrđivanja i 
praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih 
propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja 

se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti 
spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:  

- poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti 
spolova i praćenje primjene tih dokumenata,  

- sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne 
politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici 
Hrvatskoj,  

- suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na 
ravnopravnost spolova,  

- predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu,  

- poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i 
izaslanstava Sabora,  

- sudjelovanje u izradi dokumenata o integracijskim aktivnostima 
Republike Hrvatske izmjenom i prilagodbom zakonodavstva i 
provedbenih mjera za ostvarenje ravnopravnosti spolova prema 
standardima primijenjenim u zakonodavstvu i programima 
Europske unije,  

- utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti 
spolova,  

- uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, 
javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, 
poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i dr. 

- potiče suradnju između Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, 
udruga i drugih institucija. 
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66..  ssaazziivv  HHrrvvaattsskkoogg  ssaabboorraa  →→→→→→→→  33..  mmaannddaatt  OOddbboorraa  zzaa  rraavvnnoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa  

 

 
Predsjednica Odbora:  Gordana Sobol 
 
Potpredsjednica Odbora: Karmela Caparin 
 
Članovi i članice Odbora: Šimo Đurđević 
     Nevio Šetić  
     Vedran Rožić 
     Mirela Holy 
     Romana Jerković 
     Mirjana Ferić-Vac 
     Biserka Vranić 
     Vesna Škulić 
     Vesna Buterin (od 16. 5. 2008.)  
     Đurđica Sumrak (od 29. 10. 2010.) 
     Borislav Matković (od 26. 1. 2011.) 

Nevenka Majdenić (do 16. 5. 2008.) 
Željana Kalaš (do 29. 10. 2010.) 

     Božica Šolić (do 26. 1. 2011.) 
      
 
Vanjski članovi Odbora (od 15. rujna 2008.): 
Iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave 
promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava 

- Katica Kristić 
- Brankica Rimac  
- Radoslav Marić (do 9. 7. 2010.) 

 
 
Rad Odbora obuhvaća: 

� Redovite sjednice – rasprava o zakonskim prijedlozima 

� Tematske sjednice 

� Međunarodne i protokolarne aktivnosti (sudjelovanje na konferencijama, 
kongresima, suradnja s odborima parlamenata drugih država) 

� Ostale aktivnosti (suradnja s nevladinim udrugama te institucijama koje se 
bave promicanjem ravnopravnosti spolova) 
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REDOVITE SJEDNICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

Na svojim redovitim sjednicama Odbor za ravnopravnost spolova je u ovom 
mandatu raspravljao o sljedećim točkama: 

- Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Hrvatskog sabora 
- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2007. godini 
- Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2007. godinu 
- Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju 

kadrovske politike i ukupnom stanju o Oružanim snagama Republike 
Hrvatske, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici 
Hrvatskoj za 2007. godinu 

- Konačni prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 
- Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom 

zakona 
- Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim 

prijedlogom zakona 
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, s 

Konačnim prijedlogom zakona 
- Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova, s Konačnim prijedlogom 

zakona 
- Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s 

biomedicinskom pomoći 
- Prijedlog zakona o državnom inspektoratu, s Konačnim prijedlogom 

zakona  
- Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2007. godini 
- Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2007. 

godinu 
- Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije u razdoblju od 1. studenog 

2006. do 31. prosinca 2007. godine 
- Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza 

utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a od 3. rujna 2007. do 14. 
listopada 2008. i Izvješće ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 
2007. godinu 

- Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona 
- Prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim 

prijedlogom zakona 
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima 
- Prijedlog zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona  
- Prijedlog zakona o plaćama državnih službenika 
- Izvješće o radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2007. godinu 
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- Prijedlog Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske 
- Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 15. st. 2. i članka 

35. Zakona o ravnopravnosti spolova 
- Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za vremensko 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine 
- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. 

godinu 
- Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu 
- Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom 

pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o 
mjerama za zaštitu djece, s Konačnim prijedlogom zakona 

- Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju 
kadrovske politike i ukupnom stanju o Oružanim snagama Republike 
Hrvatske, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici 
Hrvatskoj za 2008. godinu 

- Prijedlog zakona o medicinskoj oplodnji, s Konačnim prijedlogom zakona 
- Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 
- Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u 

programima HR-a i HTV-a na HRT-u (razdoblje 2008.-2009.) 
- Prijedlog zakona o elektroničkim medijima 
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskoj 

oplodnji, s Konačnim prijedlogom zakona 
- Konačni prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 
- Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu 
- Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima 
- Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke 

medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine 
- Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza 

utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od 14. 
listopada 2008. do 24. veljače 2010. i Izvješće ravnateljstva HRT-a o 
poslovanju HRT-a za 2008. godinu 

- Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju 
kadrovske politike i ukupnom stanju o Oružanim snagama Republike 
Hrvatske, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici 
Hrvatskoj za 2009. godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2009. 
godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2009. godinu 
- Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2009. godinu 
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- Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. 
godinu 

- Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2009. 
godinu 

- Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2009. 
godini 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom 
osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona 

- Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 
2009. godini 

- Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini 
- Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke 

medije u 2009. godini 
- Izvješće o pojavama diskriminacije za 2009. godinu 
- Dopuna Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi 

programskih načela i obveza utvrđenih zakonom o HRT-u u programima 
HR-a i HTV-a u razdoblju od 14. listopada 2008. do 24. veljače 2010. i 
Izvješće ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 2009. godinu 

- Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na promet nekretnina, s 
Konačnim prijedlogom zakona 

- Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana borbe protiv raka 
maternice u Republici Hrvatskoj 

- Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju 
kadrovske politike i ukupnom stanju o Oružanim snagama Republike 
Hrvatske za 2010. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u 
Republici Hrvatskoj za 2010. godinu 

- Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 
2010. godini 

- Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova za 
2010. godinu 

- Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2010. 
godinu 

- Prijedlog zakona o pučkom pravobranitelju 
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći, s Konačnim prijedlogom zakona 
- Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2010. 

godinu 
- Prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za 

razdoblje od 2011. do 2015. godine 
- Prijedlog kaznenog zakona 
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PRIJEDLOZI AMANDMANA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST 

SPOLOVA HRVATSKOG SABORA NA ZAKONSKE 

PRIJEDLOGE: 
 

 
Konačni prijedlog zakona o Državnom inspektoratu 
 

Odbor je amandmanom predložio da se, ako se kao svjedok ispituje dijete, 
takvo ispitivanje provodi uz pomoć psihologa, pedagoga ili druge stručne osobe 
na način prikladan uzrastu, dobi i zrelosti djeteta i s dužnom obazrivošću kako 
takvo ispitivanje ne bi štetilo njegovu razvoju. Također je preložio da se odredi 
kako se djetetom smatra svaka osoba mlađa od 18 godina, što je sukladno 
Konvenciji o pravima djeteta. 
 

Amandman Odbora prihvaćen je na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora 
 
 
Konačni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti 

Amandman 1. se odnosio na odvajanje mjera zdravstvene zaštite djece i 
mladeži od mjera zdravstvene zaštite žena, što je obveza iz Nacionalne politike 
za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 2010. godine. 

Amandmanima 2. i 3. predmetni zakon usklađuje se sa Zakonom o 
ravnopravnosti spolova odnosno odredbom da se pri imenovanju u državna tijela 
mora voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola. Precizno se 
određuje da osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost 
jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%.  

 
Sva tri amandmana prihvaćena su na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora  

15. prosinca 2008. 
 
Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova 

Amandmanom1. Odbor je u članku 15. predložio pozivanje na članak 12. 
Zakona koji određuje što se smatra osjetno neuravnoteženom zastupljenošću 
muškaraca i žena. 

Amandmanom 2. Odbor je predložio dodatni stavak koji bi odredio 
osiguravanje sredstava za rad gradskih i općinskih povjerenstava za 
ravnopravnost spolova, u proračunima jedinica lokalne samouprave. 
 
Amandman 1. Odbora je prihvaćen a amandman 2. djelomično prihvaćen na 

plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora 15. srpnja 2008. godine 
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Konačni prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije  
Amandmanom 1. se na postupanje po predloženom zakonu obvezuje i 

pravne osobe s javnim ovlastima koje su navedene Zakonu o ravnopravnosti 
spolova. 

Amandmanima 2. 3. i 4. predviđaju se kazne za prekršaje i za odgovorne 
osobe u tijelu s javnim ovlastima. 

Amandmanom 5. predlaže se dodavanje odredbe prema kojoj se, sukladno 
Zakonu o ravnopravnosti spolova, sve evidencije o slučajevima diskriminacije 
po bilo kojoj osnovi vode iskazane po spolu. 

Svi amandmani Odbora djelomično su prihvaćeni na plenarnoj sjednici 
Hrvatskog sabora 9. srpnja 2008.  

 
 
Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima  

Odbor je amandmanom predložio uvođenje odredbe prema kojoj će se 
prilikom izbora članova Vijeća za elektroničke medije voditi računa o 
uravnoteženoj zastupljenosti oba spola, sukladno odredbama Zakona o 
ravnopravnosti spolova. 
 

Amandman Odbora nije prihvaćen na plenarnoj sjednici  
Hrvatskog sabora 11. prosinca 2009. 

 
 

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima 
Amandman Odbora odnosi se na stjecanje i gubitak prava na status žrtve 

trgovanja ljudima. 
Amandman je prihvaćen na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora  

13. ožujka 2009. godine 
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Prijedlozi zaključaka Odbora za ravnopravnost spolova: 
 

 

Izvješće o radu programskog vijeća HRT-a o provedbi programskih načela 

i obveza utvrđenih zakonom o HRT-u u programima HR-a i HTV-a u 

razdoblju od 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. godine 
 

Zaključak 
Zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da posebno razmotri primjenu odredbi 

Zakona o ravnopravnosti spolova koje govore o obvezi medija da kroz 
programske sadržaje, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promiču 
razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca, te o tome izvijesti Hrvatski 

sabor najkasnije do kraja ožujka 2009. godine. 
 

Zaključak Odbora prihvaćen je na plenarnoj sjednici 
Hrvatskog sabora 5. prosinca 2008. godine 

 

Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u 

programima HR-a i HTV-a na HRT-u (razdoblje 2008.-2009.) 

 
Zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da prilikom podnošenja redovitih 

godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o radu i provedbi programskih načela i 
obveza utvrđenih zakonom u programima HTV-a i HR-a podnosi i posebno 

izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti spolova sukladno primjedbama i 
prijedlozima iznijetim u raspravi. 

 
Zaključak Odbora prihvaćen je na plenarnoj sjednici 

Hrvatskog sabora 2. listopada 2009. 
 
 

Izvješće o pojavama diskriminacije za 2009. godinu  
 
Zadužuje se pučki pravobranitelj da u narednim izvješćima Hrvatskom 

saboru da cjelovitu sliku o pojavama diskriminacije 
 

Zaključak Odbora prihvaćen je na plenarnoj sjednici  
Hrvatskog sabora 23. studenog 2010. godine 
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Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza 

utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od 14. 

listopada 2008. do 24. veljače 2010. godine i Izvješće Ravnateljstva HRT-a o 

poslovanju HRT-a za 2008. godinu 

 

Zaključak 1. 
Zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da sukladno članku 19. Zakona o HRT-u 
najkasnije do 30. lipnja 2010. godine dostavi Hrvatskom saboru novo izvješće  

o svom radu i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih  
zakonom u programima HR-a i HTV-a, kao i Izvješće 

Ravnateljstva o poslovanju HRT-a u 2009. godini.  
 
 

Zaključak 2. 
Zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da u izvješću koje će podnijeti sukladno 
točki 2. ovih zaključaka, posebno izvijesti o ostvarivanju obveza HRT-a koje 

proizlaze iz Zakona o ravnopravnosti spolova te Nacionalne politike za 
promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. imajući pri tome u vidu kako 

neizvršene obveze Vijeća utvrđene zaključcima 14. sjednice Hrvatskog sabora, 
tako i primjedbe i prijedloge iznijete na sjednici Odbora i Hrvatskog sabora, te u 
Mišljenju Vlade Republike Hrvatske o razmatranome Izvješću Vijeća HRT-a za 

razdoblje od 14. listopada 2008. do 24. veljače 2010. godine i o Izvješću 
Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 2008. godinu. 

 
Zaključci Odbora prihvaćeni na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora 15. 

srpnja 2010. godine 
 
 

 

Inicijativa za izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora na 1. sjednici 

održanoj 22. veljače 2008. godine raspravljao o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, 

Sukladno propisanim zadaćama u Nacionalnoj politici za promicanje 
ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. Odbor je predložio Odboru za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav usklađivanje Poslovnika Hrvatskoga sabora sa 
Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, broj 116/03.), kojim bi se omogućila 
provedba odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova o uravnoteženoj 
zastupljenosti muškaraca i žena u odborima i izaslanstvima Hrvatskoga sabora.  

Također, Odbor za ravnopravnost spolova sukladno članku 100. stavak 1. 
podstavak 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora dužan je poticati ravnomjernu 
spolnu zastupljenost u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora. 
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Svi prijedlozi Odbora prihvaćeni su na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora 
28. ožujka 2008. godine 

 
 

 

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na 

promet nekretnina 
 

Zaključak 
Podržavajući inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zadužuje se 

Vlada Republike Hrvatske da pripremi prijedlog Općeg poreznog zakona 
usklađen između ostalog i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. 

 
Zaključak Odbora nije prihvaćen na plenarnoj sjednici  

Hrvatskog sabora 2. veljače 2011. godine 
 

 

Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova za 

2010. godinu  
Zaključak 

 
Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da u svim budućim izvješćima 

poštuje odredbe čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova koji propisuje da svi 
statistički podaci i informacije o osobama koji se prikupljaju, evidentiraju i 

obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost 

u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu. 
 

Izvješće nije raspravljeno na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora 
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TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

 

 
3. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 6. ožujka 2008. godine 
povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena na temu: Zakon o 
ravnopravnosti spolova – moguće promjene. 
 
6. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 19. svibnja 2008. 
godine na temu: Provođenje Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti 
spolova 2006.-2010. u 2007. godini. 
 
10. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 18. rujna 2008. godine 
povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
predstavljanjem kampanje RECI DA Autonomne ženske kuće-Zagreb. 
 
16. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 24. veljače 2009. 
godine na temu: Žene na lokalnim izborima 2009. godine. 
 
18. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 31. ožujka 2009. 
godine na temu: Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena. 
 
25. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 21. rujna 2009. godine 
povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na 
temu: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 
 
28. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 24. studenog 2009. 
godine povodom 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 
ženama na temu: Život i problemi žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa. 
 
31. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 4. ožujka 2010. 
godine povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena na temu: Položaj žena u 
obrtništvu. 
 
37. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 21. rujna 2010. godine 
povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na 
temu: Prevencija nasilja u obitelji: učinkovitost sustava psiho-socijalnog 
tretmana nasilnika. 
 
44. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 4. ožujka 2011. 
godine povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena na temu: 100 godina 
poslije: radna i socijalna prava žena u Republici Hrvatskoj. 
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46. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 3. svibnja 2011. 
godine na temu: Financiranje autonomnih ženskih skloništa. 
51. sjednica Odbora održana je 7. lipnja 2011. godine na temu: Nacrt prijedloga 
zakona o financiranju autonomnih ženskih skloništa i savjetovališta koje vode 
organizacije civilnog društva 
 
55. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 20. rujna 2011. godine 
povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na 
temu: Ekonomsko nasilje nad ženama, manifestacije, posljedice i putovi 
oporavka. 
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MEĐUNARODNE I PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI  

ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

 

 

26. ožujka 2008. godine  
Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Karmela 
Caparin primila je u radni posjet Karolinu Amador Perez, zaduženu za europska 
pitanja u kubanskoj Federaciji žena. 
 

2. i 3. srpnja 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i potpredsjednica 
Odbora Karmela Caparin sudjelovale su u Parizu na konferenciji Mreže 
parlamentarnih odbora za ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji na 
temu: Profesionalna jednakost između žena i muškaraca i pristup žena 
odgovornim pozicijama. 
 

19. do 22. listopada 2008. godine 
Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Karmela 
Caparin i članica Odbora Mirela Holy sudjelovale su u Manili na Trećem 
globalnom kongresu žena u politici i upravi pod nazivom: Spol u promjeni klime 
i smanjenju rizika od katastrofe. 
 

27. studenog 2008. godine 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je radni sastanak s 
izaslanstvom Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog 
doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 
 
8. prosinca 2008. godine 
Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Karmela Caparin i članica 
Odbora Biserka Vranić sudjelovale su u Ženevi na konferenciji predsjednika i 
članova parlamentarnih odbora Interparlamentarne unije koji se bave pitanjem 
ravnopravnosti spolova. 
 
5. ožujka 2009. godine  
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u 
Bruxellesu na konferenciji Mreže parlamentarnih odbora za jednakost žena i 
muškaraca u organizaciji Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova 
Europskog parlamenta kao okvir za obilježavanje Međunarodnog dana žena na 
temu Kandidatkinje za europske izbore. 
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14. do 16. lipnja 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Dubrovniku na Šestoj regionalnoj radionici za parlamentarke 
Jugoistočne Europe. Radionicu je organizirao GTF – Gender Task, Force na 
temu: Kako žene Jugoistočne Europe preživljavaju globalnu ekonomsku krizu. 
 

15. listopada 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Sarajevu na Drugoj regionalnoj konferenciji parlamentarki u 
organizaciji OSCE – Misija za BiH na temu: Povećanje političke participacije 
žena u regiji – utjecaj političkih, ekonomskih i društvenih faktora.  
 

24. listopada 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Položaj žene u društvu, održanom u 
Zagrebu u organizaciji Veleposlanstva Kanade u povodu posjeta glavne 
guvernerke Kanade Michaëlle Jean Republici Hrvatskoj. 
 

12. i 13. studenog 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
i potpredsjednica Odbora Karmela Caparin sudjelovale su u Stockholmu na 
konferenciji za predstavnike parlamenata zemalja članica EU, zemalja kandidata 
te Europskog parlamenata, na temu: Pitanja ravnopravnosti spolova na 
područjima političke participacije i tržišta rada.  
 
25. studenog 2009. godine 
U povodu 10-te obljetnice obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv 
nasilja nad ženama, u sklopu kampanje Interparlamentarne Unije: Commit - Act 
- Demand: We CAN End Violence against Women, Odbor za ravnopravnost 
spolova pripremio je izjavu koju je predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić 
pročitao na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. 
 
2. veljače 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
primila je u radni posjet drugog tajnika – zamjenika šefa Misije Češke 
Republike u RH Petra Štěpáneka. Tema sastanka bio je posjet Povjerenstva za 
jednake mogućnosti Donjeg doma češkog parlamenta Odboru za ravnopravnost 
spolova Hrvatskoga sabora. 
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20. do 23. veljače 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
i potpredsjednica Odbora Karmela Caparin sudjelovale su u Kairu na 
konferenciji Parlamentarne zastupnice kao aktivni agenti promjena u okviru 
Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran, a u organizaciji Nacionalnog vijeća 
za žene u Egiptu. 
 

25. veljače 2010. godine  
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol primila je u radni 
posjet veleposlanika Kraljevine Španjolske Manuela Salazara. Tema razgovora 
bila je španjolsko predsjedanje Europskom unijom te inicijative vezane uz borbu 
protiv nasilja u obitelji i općenito teme ravnopravnosti spolova.  
 
16. ožujka 2010. godine 
Članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Romana Jerković i 
Vesna Buterin sudjelovale su povodom Međunarodnog dana žena u Bruxellesu 
na zajedničkom sastanku odbora za ravnopravnost spolova iz nacionalnih 
parlamenata država članica Europske unije i država kandidata, na temu Nasilje 
nad ženama, a u organizaciji Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova 
Europskog parlamenta. 
 

23. ožujka 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
u Zagrebu na 8. strateškom sastanku Regionalnog centra za jednakost spolova – 
Gender Task Force. 
 

24. i 25. ožujka 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Sarajevu na konferenciji Engaging Women's Leadership on 
Security and Defense Institution Building, održanoj u Sarajevu u organizaciji 
BiH Peace Support Operations Training Centre (PSOTC) i Naval Postgraduate 
School (NPS).   
 

26. travnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
održala je radni sastanak sa Zsuzsanom Rostasi Szabo, predstojnicom Ureda za 
odnose s javnošću Mađarske nacionalne skupštine i Laszlom Sinkom, 
predstojnikom Ureda za EU poslove Mađarske nacionalne skupštine. Sastanak je 
održan u sklopu Twinning light Projekta (Podrška Hrvatskom saboru kroz 
pripreme za pristupanje Europskoj uniji) a tema sastanka bila je suradnja Odbora 
za ravnopravnost spolova s nevladinim udrugama. 
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27. travnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Zagrebu na simpoziju Žene i sigurnost u organizaciji 
Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Uprave za multilateralne 
poslove, održanog u Zagrebu, u sklopu hrvatskog predsjedanja Američko-
jadranskom poveljom, uz obilježavanje 10-te godišnjice Rezolucije Vijeća 
sigurnosti UN-a 1324 „Žene, mir i sigurnost“.  
 

29. travnja 2010. godine 
Članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Romana Jerković 
sudjelovala je u Madridu na sastanku predstavnika odbora za ravnopravnost 
spolova zemalja članica EU, te Europskog parlamenta, u organizaciji parlamenta 
Kraljevine Španjolske. 
 

18. svibnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Dubrovniku na 7. regionalnoj konferenciji parlamentarki iz 
Jugoistočne Europe u organizaciji GTF – Regionalni centar za jednakost 
spolova, pod nazivom Žensko zapošljavanje i poduzetništvo u Jugoistočnoj 
Europi.  
 

15. lipnja 2010. godine 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je radni sastanak sa 
zastupnicama parlamenta Republike Kosovo. 
 

20. do 22. lipnja 2010. godine 
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u 
Cetinju na 10. sastanku Cetinjskog parlamentarnog foruma i 3. regionalnom 
sastanku parlamentarki, koje je na temu Žene, mir i sigurnost organizirao 
parlament Crne Gore u suradnji s Misijom OESS-a u Crnoj Gori, a povodom 
obilježavanja 10. godišnjice usvajanja UN-ove Rezolucije 1325: Žene, mir i 
sigurnost. 
 

25. lipnja 2010. godine  
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Skopju na konferenciji pod nazivom Žene u izgradnji mira na 
zapadnom Balkanu Regionalnog ženskog lobija za mir, sigurnost i pravdu u 
Jugoistočnoj Europi, održanoj u suradnji s Razvojnim fondom Ujedinjenih 
naroda za žene (UNIFEM) u povodu 10 godina Rezolucije Vijeća sigurnosti 
UN-a 1325. 
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23. rujna 2010. godine 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je radni sastanak s 
izaslanstvom Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Odjeljenja 
za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore. 
 

27. do 29. rujna 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Sarajevu na radionici Sudjelovanje žena u sigurnosti, obrani i 
očuvanju mira, u organizaciji Peace Support Operations Training Centre 
(PSOTC) i US Naval Postgraduate School. 
 
27. do 29. rujna 2010. godine  
Članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Mirela Holy 
sudjelovala je u Aleksandriji na međunarodnoj konferenciji Žene u politici, u 
organizaciji Švedskog instituta u Aleksandriji i organizacije Kvinna till Kvinna. 
 

13. do 15. listopada 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
i članica Odbora i potpredsjednica Odbora za jednake mogućnosti 
Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mirjana Ferić-Vac sudjelovale su na 
međunarodnoj konferenciji: Žene i sigurnosni sektor: rezolucija 1325 VS UN-
a, održanoj u Beogradu u organizaciji Ministarstva obrane Republike Srbije. 
 

25. studenog 2010. godine  
U organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova, predsjednik Hrvatskoga sabora 
Luka Bebić, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i 
brojne zastupnice i zastupnici obilježili su Međunarodni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama – otiskom svog dlana na platno simbolički poručujući "Stop 
nasilju nad ženama".  
 

13. prosinca 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Hrvatskog 
sabora sudjelovala u Beogradu na okruglom stolu Provođenje Zakona o 
ravnopravnosti spolova u Republici Srbiji, u organizaciji Savjeta za rodnu 
ravnopravnost Republike Srbije i OESS – Misija u Srbiji, te održala prezentaciju 
Uloga parlamenta u provođenju i nadgledanju provođenja Zakona o 
ravnopravnosti spolova – iskustva Hrvatske.  
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16. veljače 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
održala je sastanak (intervju) s Mary Ellingen, iz Advocates for Human Rights, 
SAD i Albenom Koychevom, iz Bulgarian Gender Research Foundation, na 
temu: Implementacija zakona koji štite žene žrtve nasilja, uloga parlamenta, 
procedura donošenja novih zakona, mogućnosti lobiranja. 
 

3. ožujka 2011. godine 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je radni sastanak s 
izaslanstvom Odbora za jednake mogućnosti rumunjskog parlamenta. 
 

10. svibnja 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
održala je u Banja Luci predavanje: Uloga i položaj žena u politici na 
tradicionalnoj Školi demokracije za studente iz Zagreba, Podgorice, Tuzle i 
Banja Luke, u organizaciji Friedrich Ebert Stiftung za BiH, ured u Banja Luci, 
Centra za međunarodne studije iz Zagreba te Centra za međunarodne odnose u 
Banja Luci. 
 

16. i 17. lipnja 2011. godine  
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je radni sastanak s 
izaslanstvom Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog 
parlamenta. 
 

26. do 28. lipnja 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Sarajevu na strateškom sastanku Engaging Women’s 
Leadership in Defense and National Security u organizaciji Allied Command 
Transformation (ACT), U.S. Naval Postgraduate School, United States 
Partnership for Peace (PfP) i Training and Education Center (USPTC). 
 

29. rujna 2011. godine 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji sa švedskim 
veleposlanstvom održao je okrugli stol za zastupnice u Hrvatskom saboru s 
temom: Rodno osjetljiv proračun. 
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SURADNJA ODBORA S NEVLADINIM UDRUGAMA I INSTITUCIJAMA 
KOJE SE BAVE PROMICANJEM RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 

 
 
3. ožujka 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Ograničenja i izazovi Zakona o 
ravnopravnosti spolova, održanom u Rijeci, u organizaciji Socijaldemokratskog 
foruma žena Grada Rijeke. 
 
15. svibnja 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
održala je u Požegi predavanje o Nacionalnoj politici u vezi obitelji, u 
organizaciji Grada Požege a povodom Međunarodnog dana obitelji. 
 

16. svibnja 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica u održanom u 
Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG, a u suradnji s 
Hrvatskom gospodarskom komorom. 
 

29. rujna 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Žene na tržištu rada, održanom u 
Belom Manastiru, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 
Belog Manastira. 
 

1. listopada 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
i potpredsjednica Hrvatskoga sabora Željka Antunović održale su sastanak s 
predstavnicama žena koje rade na poslovima razminiranja. 
 

17. studenog 2008. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
izlagala je na panel raspravi: Žene i siromaštvo – nesigurnost rada i 
nezaposlenost, održanoj u Zagrebu u organizaciji Ureda pravobraniteljice za 
ravnopravnost spolova.  
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26. siječnja 2009. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na konferenciji pod nazivom: Pučki pravobranitelj kao središnje tijelo za 
suzbijanje diskriminacije u povodu stupanja na snagu Zakona o suzbijanju 
diskriminacije, održanoj u Zagrebu u organizaciji Ureda pučkog pravobranitelja. 
 

2. veljače 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
i članica Odbora Romana Jerković održale su u Rijeci radni sastanak s 
ravnateljicom Doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" s. 
Suzanom Samardžić, o problemu resocijalizacije žena – žrtava obiteljskog 
nasilja. 
 
10. veljače 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Participacija žena u političkim 
strankama, održanom u Požegi u organizaciji udruge "Delfin" Pakrac i 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije. 
 
20. veljače 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Što učiniti da se poveća politička 
zastupljenost žena na lokalnoj razini?, održanom u Zagrebu u organizaciji 
Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. 
 
23. veljače 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Zakon o ravnopravnosti spolova i 
njegov utjecaj na postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u 
tijelima političkog odlučivanja, održanom u Karlovcu u organizaciji udruge 
Korak-Karlovac. 
 
27. veljače do 1. ožujka 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Ravnopravnost spolova i 
demokracija, održanom u Termama Jezerčica u organizaciji Centra za podršku i 
razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca. 
 

2. ožujka 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Žene u politici na području 
Koprivničko-križevačke županije, održanom u Koprivnici u organizaciji 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. 
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15. travnja 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u javnoj raspravi na temu: Žene u političkom i javnom životu – 
izbori svibanj 2009., održanoj u Osijeku u organizaciji Ženske udruge IZVOR. 
 

22. svibnja 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica, održanom u Zagrebu 
u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG, a u suradnji s Hrvatskom 
gospodarskom komorom. 
 

11. srpnja 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
pružila je podršku prosvjedu u organizaciji udruge RODA, protiv Konačnog 
prijedloga zakona o medicinskoj oplodnji. 
 

16. rujna 2009. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na radnom sastanku fokus grupe organiziranom u okviru izrade Strategije 
poticanja razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, održanom u 
Zagrebu u organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i 
poduzetništva (CEPOR). 
 

25. rujna 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na tribini pod nazivom: Nasilje u obitelji i nad ženama, održanoj 
u Umagu u organizaciji Zajednice žena Bujštine. 
 

16. listopada 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu-tribini na temu: Zaštita i unaprjeđenje zdravlja 
žena na selu, održanom u Babinoj Gredi u organizaciji Kluba zastupnika SDP-a, 
a u povodu 15. listopada – Svjetskog dana seoskih žena. 
 

19. listopada 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Povežimo se, zajedno smo jače!, 
održanom u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG. 
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23. studenoga 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Važnost prevencije u sprječavanju 
nasilja među mladima, održanom u Rijeci u organizaciji Socijaldemokratskog 
foruma žena SDP Grada Rijeke i Foruma mladih SDP. 
 

25. studenoga 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Žene u opasnim zanimanjima, 
održanom u Zagrebu u organizaciji časopisa „Zaštita“, a povodom 25. studenog 
– Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. 
 

26. do 28. studenog 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom: Primjena načela 
ravnopravnosti spolova na lokalne javne politike – dobri primjeri iz EU, 
održanoj u Splitu u organizaciji udruge „Domine“.  
 
8. prosinca 2009. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Pravni put – stranputica?, održanom 
u Zagrebu u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava, Documente – 
Centra za suočavanje s prošlošću i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava 
Osijek. 
 

14. prosinca 2009. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
za tematskoj sjednici na temu: Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko 
građanstvo, održanom u Zagrebu u organizaciji Gradske koordinacije za ljudska 
prava Gradske skupštine Grada Zagreba, a povodom Dana ljudskih prava. 
 

16. prosinca 2009. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na predstavljanju rezultata znanstvenog istraživanja: Percepcija, iskustva i 
stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj, održanom u Zagrebu u 
organizaciji Ureda za ravnopravnost Vlade Republike Hrvatske. 
 

18. prosinca 2009. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na konferenciji u povodu 30. obljetnice donošenja UN-ove Konvencije o 
uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, održanoj u Zagrebu, u organizaciji 
Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i UNDP – Programa 
Ujedinjenih naroda za razvoj. 
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3. ožujka 2010. godine 
Pokroviteljstvo predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog 
sabora Gordane Sobol i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 
nad 1. konferencijom za razvoj žena u poslovanju pod nazivom: Žene pokretači 
promjena, održanoj u Zagrebu, u organizaciji tvrtki Filaks d. o. o. i Incremedia 
d. o. o.  
 

8. ožujka 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Jednaka prava, jednake mogućnosti, 
održanom u Zagrebu u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti.  
 

9. ožujka 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na konferenciji pod nazivom: Prevladavanje nejednakosti – položaj žena na 
tržištu rada, održanoj u Zagrebu u organizaciji Centra za edukaciju, 
savjetovanje i istraživanje i TASCO tim Hrvatska. 
 

12. ožujka 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Odgajamo li ravnopravno djevojčice 
i dječake, održanom u Virovitici u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Županije Virovitičko-podravske. 
 

7. svibnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Ravnopravnost spolova u medijima, 
održanom u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. 
 
15. do 18. svibnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Zagrebu na 4. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s 
međunarodnim sudjelovanjem, pod nazivom Sestrinstvo: lepeza različitosti, 
održanom.  
 

21. svibnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica i 15. godišnjice 
rada Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG, održanom u Zagrebu, u 
organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG a u suradnji s Hrvatskom 
gospodarskom komorom. 
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24. svibnja 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na okruglom stolu na temu: Uloga žena u informacijskom društvu Republike 
Hrvatske, održanom u Zagrebu u organizaciji Središnjeg državnog ureda za e-
Hrvatsku. 
 

26. do 28. svibnja 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na međunarodnoj konferenciji pod nazivom: Ljudska prava žena – Razvoj na 
međunarodnoj i nacionalnoj razini – 30 godina nakon usvajanja UN-ove 
Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, održanoj u Zagrebu u 
organizaciji Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Ureda za ravnopravnost 
spolova Vlade RH. 
 

25. do 30. svibnja 2010. 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
u modularnom programu: Obrazovanje za rodnu jednakost, održanom u 
Crikvenici u organizaciji Ženske udruge IZVOR iz Tenje. 
 
8. lipnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Stanje i perspektive ženskog ekipnog 
športa u Hrvatskoj, održanom u Zagrebu u organizaciji Komisije za skrb o 
ženama u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora, a u suradnji s Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i športa.  
 

15. lipnja 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
prisustvovala je izboru za Ženu godine, održanom u Zagrebu u organizaciji 
časopisa Zaposlena, a pod pokroviteljstvom Ureda za ravnopravnost spolova 
Vlade RH.  
 
14. rujna 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na Međunarodnoj konferenciji o položaju žena u obrtništvu, 
održanoj u Zagrebu u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. 
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20. rujna 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Problem nezaposlenosti žena, 
naročito nezaposlenih žena žrtava nasilja, održanom povodom Nacionalnog 
dana borbe protiv nasilja nad ženama u Splitu u organizaciji udruge „Domine“, 
a u okviru projekta Zaposlena žena – neovisna žena. 
 
2. listopada 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Položaj žena u obrtništvu, održanom 
u Gospiću u organizaciji Obrtničke komore Ličko-senjske županije. 
 
5. listopada 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na okruglom stolu na temu: Analiza troškova obiteljskog nasilja, održanom u 
Zagrebu u organizaciji Programa UN za razvoj (UNDP) u suradnji s Fondom 
UN-a za žene (UNIFEM).  
 
5. studenog 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom: Žene u politici: 
strategije za postizanje rodne jednakosti, održanoj u Zagrebu u organizaciji 
Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, a uz potporu francuskog 
veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. 
 
5. studenog 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na okruglom stolu na temu: Položaj žena policijskih službenica u Republici 
Hrvatskoj i prezentaciji izvješća Uspostavljanje mreže žena policijskih 
službenica u Jugoistočnoj Europi, održanima u Zagrebu u organizaciji 
Ministarstva unutarnjih poslova RH. 
 

16. studenog 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora prisustvovala 
je predstavljanju projekta Žene na tržištu rada, održanom u Zagrebu u 
organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva gospodarstva, 
rada i poduzetništva.  
 

17. studenog 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom skupu na temu: Status i uloga 
žene u ruralnim područjima, održanom u Zagrebu u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.  
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18. studenog 2010. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana 
Sobol, sudjelovala je na okruglom stolu i predstavljanju istraživanja 
Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama 
žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva, 
održanima u Zagrebu u organizaciji Ženske sobe.  
 
23. studenog 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora prisustvovala 
je predstavljanju rezultata istraživanja Zaštita prava i pružanje podrške 
žrtvama/svjedocima nasilja u obitelji, održanog u Zagrebu u organizaciji Ureda 
za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, a u povodu 
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.  
 
30. studenog 2010. godine 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora (predsjednica Gordana Sobol 
te članovi Šimo Đurđević, Mirjana Ferić-Vac, Romana Jerković, Đurđica 
Sumrak, Vesna Škulić i Božica Šolić) posjetili su kaznionicu u Požegi – jedinu 
zatvorsku instituciju za žene u Republici Hrvatskoj. 
 
3. prosinca 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora prisustvovala 
je regionalnom predstavljanju stručnog izvještaja pod naslovom: Provedba 
Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Hrvatskoj s preporukama za 
poboljšanje, održanom u Zagrebu u organizaciji Centra za ljudska prava u 
Zagrebu. 
 

6. prosinca 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na okruglom stolu na temu: Socijalna isključenosti u zemljama jugoistočne 
Europe, održanom u Zagrebu u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert Stiftung 
Zagreb. 
 
8. prosinca 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na okruglom stolu na temu: Uloga medija u suzbijanju diskriminacije, 
održanom u Zagrebu u organizaciji Udruge za promicanje ljudskih prava i 
medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita. 
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10. prosinca 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na okruglom stolu na temu: Pravo na zaštitu obiteljskog života istospolnih 
parova, održanom u Zagrebu u organizaciji Lezbijske grupe Kontra i udruge 
Iskorak, a u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava.  
 
13. prosinca 2010. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na međunarodnoj konferenciji Žene protiv nasilja nad ženama – 20. godina 
postojanja skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve partnerskog nasilja, 
održanoj u Zagrebu, povodom 20. godina rada Autonomne ženske kuće Zagreb 
– savjetovališta i skloništa za zlostavljane žene. 
 
8. ožujka 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na konferenciji pod nazivom: Žene na poslu u Hrvatskoj: Izazovi 
i prilike, održanoj u Zagrebu u organizaciji UN-ovog Country Team-a, 
International Women's Club i Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti, a u povodu Međunarodnog dana žena. 
 

27. svibnja 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica, održanom u 
Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG, a u suradnji s 
Hrvatskom gospodarskom komorom. 
 

2. lipnja 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na lokalnoj konferenciji pod nazivom: Doprinos žena razvoju i 
zapošljavanju u ruralnim zajednicama, održanoj u Zadru u organizaciji UNDP 
Croatia i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 
 

14. lipnja 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je u Rijeci na sastanku Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Primorsko-goranske županije na temu: Instrumentalni mehanizmi i 
načini provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, 
Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Zakona o ravnopravnosti 
spolova. 
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27. rujna 2011. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora prisustvovala 
je predstavljanju kampanja za veće sudjelovanje žena na izborima, održanom u 
Zagrebu u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i udruge 
B.a.b.e. 
 

13. listopada 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
i potpredsjednica Hrvatskog sabora Željka Antunović održale su radni sastanak s 
članicama Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG-Zagreb. 
 

14. listopada 2011. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je 
na međunarodnoj konferenciji pod nazivom: Muškarci i rodna ravnopravnost, 
održanoj u Zagrebu u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i 
istraživanje. 
 

19. listopada 2011. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora prisustvovala 
je predstavljanju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 
2011. do 2015. godine, održanom u Zagrebu u organizaciji Ureda za 
ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. 
 

25. listopada 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu na temu: Rodne politike u kontekstu 
predstojećih izbora i članstva u EU, održanom u Zagrebu u organizaciji Centra 
za ženske studije.  
 
9. studenog 2011. godine 
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora prisustvovala 
je promociji prve rodno osviještene virtualne kompanije koja je realizirana u 
sklopu projekta Žene biraju novu šansu – Osnaživanje nezaposlenih žena za 
aktivno sudjelovanje na tržištu rada, održanoj u Zagrebu u organizaciji Centra 
za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Institut za razvoj tržišta rada i MojPosao. 
 
18. studenog 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na treningu za predstavnike/ce institucija i organizacija civilnog 
društva vezanom uz pokretanje web stranice „Sigurno mjesto“ održanom u 
Termama Jezerčica, u organizaciji Ženske sobe.  
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24. studenog 2011. godine 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Gordana Sobol 
sudjelovala je na okruglom stolu Uvođenje prevencijskih programa protiv 
seksualnog nasilja u škole, održanom u Zagrebu, u organizaciji Ženske sobe. 
 
 
 
 
 

 


