Sekundarna analiza podataka o obvezama gradova u ostvarivanju jednakosti
Analiza je provedena od siječnja do ožujka 2018. pregledom javno dostupnih tekstova relevantnih javnih politika i zakonodavstva.
Analiza je provedena u okviru projekta „Gradovi za jednakost“, kojeg financira Europska komisija kroz program „Prava, jednakost i
građanstvo“, a provode ga Hrvatski pravni centar i Udruga gradova u RH. Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su autori, i on se
ne smije ni u kojem slučaju smatrati izrazom službenih stavova EU. EU nije odgovorna za način na koji će informacije sadržane u
ovom dokumentu biti korištene.

ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA

NE

Ako da, koji?

NE

Instrument
izvještavanja?

NE

Uloga JLS
definirana?

1. nije propisano
2. nije propisano

Nositelj određen?2

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca

Pokazatelji1

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i

Pojašnjenje

Sve društvene
skupine

Temelj obveze

1

Poštivanje
jednakosti i

Zaštićena skupina

1

Obveza

RB

/

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
2
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu li
JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden instrument
izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

ravnopravnosti

1A

26

Poštivanje
ravnopravnosti
pripadnika svih
nacionalnih manjina
Jamstvo posebnih
prava i sloboda

Nacionalne
manjine

URH, čl.15 st.1

Nacionalne
manjine

URH, čl.15 st.4

1C

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

1D

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

2

Omogućavanje
ravnopravnog

Osobe s
invaliditetom

Zakon o
hrvatskom

1B

(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
Osigurati pripadnicima
NM-a slobodno
izražavanje nacionalne
pripadnosti, slobodno
služenje svojim jezikom
i pismom te kulturnu
autonomiju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama)
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
JLS su dužne omogućiti
gluhim i gluhoslijepim

3. nije propisano

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva pravobranitelja

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. nije propisano

JLS

Nositelj

NE

/

ostvarivanja
temeljnih ljudskih
prava i sloboda

znakovnom
jeziku i ostalim
sustavima
komunikacije
gluhih i
gluhoslijepih
osoba, čl.14 st.2

3

Poštivanje slobode
udruživanja

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.7 t.7

4

Omogućiti slobodno
korištenje jezika i
pisma nacionalne
manjine
Ravnopravna
službenu uporabu
jezika i pisma
nacionalne manjine

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.10

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.12

Ravnopravna
službenu uporabu
jezika i pisma
nacionalne manjine

Nacionalne
manjine

ZUJPNM, čl.5,
čl.21 st.1

4A

4B

osobama služenje svim
oblicima
komunikacijskih
sustava u svrhu
izjednačavanja
mogućnosti
sudjelovanja u svim
aspektima života
Poštivanje prava na
samoorganiziranje i
udruživanje pripadnika
NM-a radi ostvarenja
njihovih zajedničkih
interesa
Omogućiti slobodno
korištenje jezika i
pisma nacionalne
manjine u javnoj sferi
Omogućiti
ravnopravnu službenu
uporabu jezika i pisma
NM-a u radu
predstavničkih, izvršnih
i upravnih tijela JLS-a
kada: (1) pripadnici
NM-a čine najmanje
trećinu stanovništva,
(2) kada je obveza
propisana
međunarodnim
ugovorom ili (3) kada
je obveza propisana
statutom JLS-a
a) Omogućiti
ravnopravnu službenu
uporabu jezika i pisma
NM-a u radu
predstavničkih, izvršnih
i upravnih tijela JLS-a
b) Osigurati potreban

3. nije propisano

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

NE

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

Nositelj

DA

Podaci i
izvješća

1. a) nije propisano
b) broj predmeta koji se
vodio na jeziku i pismu
NM-a
2. Ministarstvo uprave
3. nije propisano

JLS

Nositelj

a) NE
b) DA

a) /
b) Izvješća o
radu i
rješavanju
predmeta

4C

Ravnopravna
službenu uporabu
jezika i pisma
nacionalne manjine

Nacionalne
manjine

Naputak za
dosljednu
provedbu
ZUJPNM-a, Dio
II. t.2

4D

Omogućiti slobodno
korištenje znamenja
i simbola te
obilježavanje
nacionalnih
praznika
Omogućiti slobodno
korištenje zastave i
simbola nacionalnih
manjina

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.14
st.1

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.14
st.3

5

Organizirati stručne
skupove i kampanje
te obilježavati
datume značajne za
osobe s
invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

Nacionalni
program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

6

Poticati i podržavati

Osobe starije

Nacionalni

4E

broj službenika koji
mogu voditi postupke i
poduzimati potrebne
radnje i na jeziku i
pismu NM-a
JLS dužne su svojim
statutima detaljno
urediti i izričito
propisati ostvarenje
prava na službenu
uporabu jezika i pisma
NM-a
Omogućiti slobodno
korištenje znamenja i
simbola te
obilježavanje
nacionalnih praznika
JLS su dužne statutom
propisati službenu
uporabu i način
korištenja zastave i
simbola NM-a
Provedbena mjera
senzibiliziranja javnosti
za mogućnosti i
potrebe osoba s
invaliditetom i
promicanja njihovih
prava

Provedbena mjera

1. nije propisano
2. Ministarstvo uprave
3. nije propisano

JLS

Nositelj

NE

/

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

NE

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

Nositelj

DA

Podaci i
izvješća

1. - broj provedenih
kampanja/drugih
informativnih sadržaja u
promatranoj godini
(državne i nevladine
organizacije)
- redovno obilježavanje
Međunarodnog dana
ljudskih prava
i Međunarodnog dana
osoba s invaliditetom
u sredstvima javnog
priopćavanja
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. broj stručnih skupova

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini

DA

NE (SN)

DA

Nositelji mjera

aktivnosti
usmjerene na borbu
protiv
diskriminacije
starijih osoba

životne dobi

program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

promoviranja i
unaprjeđenja zaštite
ljudskih prava starijih
osoba

s ciljem promoviranja
prava starijih osoba
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

(MDOMSP)

7

Osigurati trajno
obrazovanje svih
relevantnih dionika i
provoditi
programske
aktivnosti u svrhu
prevencije i zaštite
starijih osoba od
svih oblika nasilja u
obitelji

Osobe starije
životne dobi

Nacionalni
program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

Provedbena mjera
promoviranja i
unaprjeđenja zaštite
ljudskih prava starijih
osoba

1. broj stručnih skupova i
edukacija na temu
prevencije nasilja
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

8

Sustavno poticati
projekte
organizacija
civilnoga društva
usmjerene na
zaštitu prava i
pružanje
psihosocijalne
pomoći
starijim osobama i
njihovim obiteljima

Osobe starije
životne dobi

Nacionalni
program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

Provedbena mjera
promoviranja i
unaprjeđenja zaštite
ljudskih prava starijih
osoba

1. - broj prijavljenih
projekata i broj
projekata koji su dobili
potporu
- iznos dodijeljenih
potpora
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

9

Osigurati učinkovitu
zaštitu žena s
invaliditetom i
djevojčica s
teškoćama u

Žene s
invaliditetom i
djevojčice s
teškoćama u
razvoju

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s

Razviti i primijeniti
programe edukacije
nadležnog stručnog
osoblja koje se u svom
radu susreće s

1. – izrađeni programi
edukacije
– broj, vrsta i procjena
kvalitete provedenih
programa

DA
(MDOMSP,
MZO, MZ,
MUP, MP,
URSVRH,

NE (nije
jasno
naznačeno u
kojoj

DA

dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini
Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini
Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.

razvoju od nasilja,
uključujući
seksualnog nasilja

10

Osigurati učinkovitu
zaštitu žena s
invaliditetom i
djevojčica s
teškoćama u
razvoju od nasilja,
uključujući
seksualnog nasilja

Žene s
invaliditetom i
djevojčice s
teškoćama u
razvoju

invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

problematikom nasilja,
uključujući seksualnog
nasilja (djelatnici/ce u
pravosuđu, socijalnoj
skrbi, zdravstvu,
policiji, odgojnoobrazovnim
institucijama), o
problematici nasilja,
uključujući seksualnog
nasilja nad ženama s
invaliditetom i
djevojčicama s
teškoćama u razvoju

– broj polaznika/ca
programa
– kontinuirana procjena
zadovoljstva ciljanih
skupina provedenim
programima
– kontinuirana procjena
zadovoljstva žena s
invaliditetom i
djevojčicama s
teškoćama u razvoju
provedenim programima
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Razvoj programa –
2018. primjena
programa – kontinuirano

JLP(R)S,
udruge
osoba s
invaliditet
om i
udruge
koje
programski
djeluju u
korist
osoba s
invaliditet
om, ostale
organizacij
e civilnog
društva

mjeri
sudjeluju
JLP(R)S)

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Provoditi aktivnosti
osvještavanja javnosti
o problematici nasilja
nad ženama s
invaliditetom i
djevojčicama s
teškoćama u razvoju

1. – broj i vrsta
izrađenog promotivnog
materijala
– dionici i broj
primjeraka kojima je
materijal distribuiran
– broj, vrsta i
kontinuirana procjena
kvalitete ostalih
aktivnosti osvještavanja
javnosti
– broj i popis
sudionika/ca navedenih
aktivnosti, kao i procjena
broja posrednih
korisnika/ca prenesenih
informacija
– kontinuirana procjena
zadovoljstva ciljanih
skupina promotivnim
materijalom i

DA
(URSVRH)

NE (SN)

siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

11

Osigurati dosljednu
zaštitu prava djece
romske nacionalne
manjine sukladno
Konvenciji o
pravima djece i
Nacionalnoj
strategiji za
uključivanje Roma
za razdoblje 2013.2020.

Djeca pripadnici
romske
nacionalne
manjine

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

1. Osigurati i zaštititi
ostvarenje svih prava
djece romske
nacionalne manjine u
pristupu zdravstvenoj
zaštiti, zaštititi djecu
romske nacionalne
manjine zatečenu u
prosjačenju i zaštititi
djecu romske
nacionalne manjine od
rizika nasilja
2. Obratiti posebnu
pozornost te osigurati
zaštitu i ostvarivanje
prava djevojčica
Romkinja
3. Osigurati i zaštititi
ostvarenje svih prava
djeci romske
nacionalne manjine
bez dokumenata koji
dokazuju njihov status
državljana Republike
Hrvatske
4. Zaštititi nacionalni i
kulturni identitet djece
romske nacionalne
manjine izdvojene iz
obitelji
5. Podržati i ojačati
kapacitete stručnjaka u
radu s djecom i
obiteljima Roma u

provedenim
aktivnostima
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA
((MDOMSP
, MZO, MZ,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

različitim sustavima
6. Osigurati uvjete za
koordiniranu provedbu
strateških mjera na
relaciji nacionalno regionalno - lokalno
provodeći sustavnu
evaluaciju efikasnosti
mjera pomoći i
podrške romskim
obiteljima s ciljem
zaštite prava i
dobrobiti djece romske
nacionalne manjine
OBRAZOVANJE

NE

NE

Ako da, koji?

NE

Instrument
izvještavanja?

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Uloga JLS
definirana?

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,

Nositelj određen?4

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i
26

Pokazatelji3

Pojašnjenje

Sve društvene
skupine

Temelj obveze

3

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Zaštićena skupina

1

Obveza

RB

/

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
4
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu li
JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden instrument
izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

1A

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

1B

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

1C

Poticanje
ravnopravnosti
spolova

Žene

ZRS, čl.3

2

Izjednačavanje
mogućnosti
pristupa
obrazovanju
različitih
marginaliziranih
skupina

Osobe s
invaliditetom

Akcijski plan za
provedbu
Nacionalnog
plana za borbu
protiv
diskriminacije
2017.–2019.

imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama)
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
U svim fazama
planiranja, donošenja i
provedbe pravnih
akata, odluka ili akcija,
potrebno je ocjenjivati
i vrednovati njihove
učinke na položaj žena,
odnosno muškaraca,
radi postizanja stvarne
ravnopravnosti
Provedbena mjera
praćenja i poticanja
uklanjanja prostornih
barijera u odgojnoobrazovnim
ustanovama

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
3. a) 30 dana od slanja
upozorenja, prijedloga ili
preporuka
pravobraniteljice
b) Na zahtjev
c) 30 dana od zahtjeva
pravobraniteljice
1. povećan broj odgojnoobrazovnih ustanova
dostupnih osobama s
invaliditetom
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

Sve razine
vlasti

NE

DA

a) Obavijesti
b) Izvješća
c) Informacije i
dokumentacija
na uvid

DA (MZO)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim

3

Uspostaviti cjelovit
sustav podrške djeci
i učenicima u
odgojnoobrazovnim
ustanovama

Učenici s
teškoćama

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

Provedbena mjera
uspostave pravednog i
učinkovitog sustav
odobravanja,
angažiranja,
financiranja, edukacije
i licenciranja
obrazovnih asistenata

1. - usvojen pravilnik koji
regulira sve relevantne
aspekte rada obrazovnih
asistenata
- broj angažiranih
educiranih i licenciranih
obrazovnih asistenata
2. Nije definirano
3. Nije definirano

DA (MZO,
AZOO,
JLP(R)S)

NE

NE

4

Uspostaviti cjelovit
sustav podrške djeci
i učenicima u
odgojnoobrazovnim
ustanovama

Učenici s
teškoćama

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

Eliminirati prostorne
prepreke u vrtićima,
školama i učeničkim
domovima i prilagoditi
prostor djeci i
učenicima s
teškoćama. Opremiti
vrtiće, škole i učeničke
domove specifičnom
opremom nužnom za
primjereno
sudjelovanje djece i
učenika s teškoćama u
odgojno-obrazovnom
procesu.

DA (MZO,
JLP(R)S
vrtići,
škole,
učenički
domovi)

NE

NE

5

Osiguravanje
podrške djeci i
učenicima romske
nacionaolne
manjine

Djeca romske
nacionalne
manjine

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

1. Potpuno financiranje
dvogodišnjih
kvalitetnih programa
integriranog
predškolskog odgoja i
obrazovanja za Rome u
postojećim

1. - prostorna
pristupačnost svih
objekata predtercijarnog
obrazovanja potpuno
prilagođena standardima
definiranim Pravilnikom
o osiguranju
pristupačnosti
građevinama osobama s
invaliditetom i
smanjenom
pokretljivosti (»Narodne
novine«, br. 78/13.)
- postotak vrtića, škola i
učeničkih domova
opremljenih
suvremenom
specifičnom opremom
2. Nije definirano
3. Nije definirano
1. Potpuni obuhvat
romske djece u dobi od 4
godine do polaska u
školu dvogodišnjim
kvalitetnim programima
integriranoga
predškolskog odgoja i

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

mjerama u
prethodnoj
godini
Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske
Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske

Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika

6

Osiguravanje
podrške djeci i
učenicima romske
nacionaolne
manjine

Djeca romske
nacionalne
manjine

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

7

Uspostaviti
optimalnu mrežu
odgojno-obrazovnih
ustanova

Djeca i učenici
(uravnotežen
regionalni
razvoj)

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

ustanovama za
predškolski odgoj i
obrazovanje
2. Uspostavljanje i
potpuno financiranje
dvogodišnjih
kvalitetnih
alternativnih programa
predškolskog odgoja i
obrazovanja za Rome
na područjima gdje
ustanove za
predškolski odgoj i
obrazovanje nisu
dostupne (u suradnji s
romskim udrugama,
osnovnim školama itd.)
Otvaranje igraonica za
vrtićku djecu u
romskim naseljima

obrazovanja
2. Nije definirano
3. Nije definirano

Vlade
Republike
Hrvatske

1. Otvorene igraonice u
romskim naseljima
2. Nije definirano
3. Nije definirano

DA (JLP(RS)

DA

NE

1. Izraditi prijedlog
mjera za smanjenje
postojećih razlika.
Izraditi jasne smjernice
za funkcionalnu i
racionalnu izgradnju i
opremanje vrtića i
škola
2. Osigurati materijalna
sredstva za učinkovito
provođenje pedagoških
standarda u svim
odgojno-obrazovnim

1. - izrađena Analiza i
pripremljene smjernice
- razina osiguranih
sredstava u Državnom
proračunu i proračunu
jedinice lokalne i
područne samouprave
- broj predškolskih i
školskih ustanova
uključenih u financiranje
iz EU fondova
2. Nije definirano
3. Nije definirano

DA (Vlada
RH, JLP(RS)

NE

NE

Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske
Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske

ustanovama
Analizirati i po potrebi
revidirati mrežu
odgojno--obrazovnih
ustanova u kojima se
ostvaruju posebni
programi odgoja i
obrazovanja učenika s
teškoćama

8

Unapređivanje rada
odgojno-obrazovnih
ustanova u kojima
se ostvaruju
posebni programi
odgoja i
obrazovanja za
učenike s
teškoćama

Učenici s
teškoćama

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

1. Izrađena analiza i po
potrebi revidirana mreža
odgojno-obrazovnih
ustanova u kojima se
ostvaruju posebni
programi odgoja i
obrazovanja učenika s
teškoćama
2. Nije definirano
3. Nije definirano
1. - broj opremljenih
ustanova u jednoj godini.
- broj rekonstruiranih
postojećih objekata
2. Nije definirano
3. Nije definirano

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

9

Unapređivanje rada
odgojno-obrazovnih
ustanova u kojima
se ostvaruju
posebni programi
odgoja i
obrazovanja za
učenike s
teškoćama

Učenici s
teškoćama

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

Opremati postojeće
odgojno-obrazovne
ustanove u kojima se
ostvaruje odgoj i
obrazovanje učenika s
teškoćama u skladu s
potrebama

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

10

Unapređivanje rada
odgojno-obrazovnih
ustanova u kojima
se ostvaruju
posebni programi
odgoja i
obrazovanja za
učenike s
teškoćama

Učenici s
teškoćama

Strategija
obrazovanja,
znanosti i
tehnologije

1. Izraditi kriterije za
dobivanje statusa
stručno-razvojnog
centra
2. Imenovati stručnorazvojne centre (centre
kompetentnosti) u
području inkluzivnog
obrazovanja

1. Izrađeni kriteriji za
dobivanje statusa
stručno-razvojnog centra
2. Broj osnovanih
stručno-razvojnih
centara
2. Nije definirano
3. Nije definirano

DA (MZO,
AZOO)

NE
(sudjeluju u
provedbi
)

NE
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Uspostaviti
jedinstveni sustav
osiguravanja
neposredne
potpore pomoćnika
u nastavi i stručnih
komunikacijskih
posrednika

Djeca s
teškoćama u
razvoju

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Osiguravanje
pomoćnika u nastavi
učenicima s teškoćama
u razvoju i stručnih
komunikacijskih
posrednika gluhim,
nagluhim i
gluhoslijepim
učenicima na temelju

1. broj osiguranih
pomoćnika u nastavi
učenicima s teškoćama u
razvoju i stručnih
komunikacijskih
posrednika gluhim,
nagluhim i gluhoslijepim
učenicima
2. Podnošenje izvješća o

DA (MZO)

NE (SN)

DA

Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske
Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske
Provedbu
strategije prati
Posebno
stručno
povjerenstvo
pri Uredu
predsjednika
Vlade
Republike
Hrvatske
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o

prethodno utvrđenih
potreba

provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. broj udruga kojima su
osigurana bespovratna
sredstva za provedbu
projekata s ciljem
pružanja potpore
učenicima s teškoćama u
području
izvaninstitucionalnog
odgoja i obrazovanja
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2017. – 2020.
1. - završavanje
srednjoškolskog
obrazovanja; zapošljavanje ili učenje
na
radnom mjestu;
- nastavak obrazovanja u
višem stupnju
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. 2014-2020
1. broj financiranih
projekata putem
natječaja Ministarstva
znanosti,
obrazovanja u području
izvaninstitucionalnog
odgoja i obrazovanja
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

DA (MZO)

NE (SN)

DA

DA (MZO)

NE (SN)

NE

provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
/

DA (MZO)

NE (SN)

NE

/

1. Nije definirano

DA (MZO,

NE

NE

Vijeće za djecu

12

Poticati projekte
organizacija civilnog
društva s ciljem
pružanja
izvaninstitucionalni
h oblika potpore
učenicima s
teškoćama u
razvoju u odgoju i
obrazovanju

Djeca s
teškoćama u
razvoju

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Osiguranje
bespovratnih sredstava
organizacijama civilnog
društva za provedbu
projekata s ciljem
pružanja potpore
učenicima s teškoćama
u području
izvaninstitucionalnog
odgoja i obrazovanja

13

Financiranje
nastavka
obrazovanja
za učenike koji su
završili dvogodišnje
i
trogodišnje
strukovne
programe

Mladi od 15-19
koji napuštaju
redovno
obrazovanje

Plan
implementacije
Garancije za
mlade

Podrška
neprekidnom
obrazovanju;
omogućavanje
prelaska u
strukovnom
obrazovanja sa
trogodišnjeg na
četverogodišnji
program)

14

Osnažiti kapacitete i
provedbu
integrativnih
aktivnosti u
obrazovnom
sustavu

Osobe kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita

Akcijski plan za
integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita za
razdoblje od
2017. do 2019.
godine
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Unaprijediti rani i

Djeca

Nacionalna

Osnaživati partnerstvo
organizacija civilnog
društva i odgojnoobrazovnih
ustanova u provedbi
projekata
interkulturnog
obrazovanja te
obrazovanja o
građanskim i ljudskim
vrijednostima
1. Uspostaviti mrežu

predškolski odgoj i
obrazovanje

strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

predškolskih ustanova
koja će omogućiti
potpuni obuhvat djece
barem dvije godine
prije početka osnovne
škole i tako omogućiti
smanjenje razlika
među djecom na
početku osnovne škole
2. Poticati jedinice
lokalne i područne
(regionalne)
samouprave na analizu
potreba djece i
roditelja, a osobito
roditelja ranjivih
skupina djece, i
donošenje lokalnih
mreža ustanova za rani
i predškolski odgoj.
Tamo gdje ne postoje
uvjeti za otvaranje
takvih ustanova
poticati razvijanje
usluga educiranih
dadilja
3. Osigurati dosljednu
primjenu pedagoških
standarda u
predškolskom odgoju i
obrazovanju kako bi se
ujednačili uvjeti rada
ustanova ranog i
predškolskog odgoja i
definirali funkcionalni i
racionalni standardi za
izgradnju dječjih vrtića
4. Razvijanje programa
podrške roditeljima sa
ciljem jačanja

2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

JLP(R)S)

(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja
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Unaprijediti odgoj i
obrazovanje djece
romske nacionalne
manjine

Djeca pripadnici
romske
nacionalne
manjine

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

roditeljskih
kompetencija te
prevencije i ranog
otkrivanja rizičnih
čimbenika za razvoj
djece
1. Osigurati obvezatan
pristup kvalitetnim
programima
integriranog
predškolskog odgoja i
obrazovanja,
kvalitetnih
alternativnih programa
predškolskog odgoja i
obrazovanja u suradnji
s vrtićima, osnovnim
školama i romskim
udrugama, u trajanju
od 2 godine prije
početka osnovne škole,
radi poticanja
psihofizičkog razvoja
djece i osiguravanja
uspješnog početka
školovanja
2. Izraditi sustav
praćenja i potpore
darovite djece romske
nacionalne manjine u
procesu obrazovanja
sve do zapošljavanja, s
osobitom pažnjom
prema djevojčicama
3. Izraditi i provoditi
program stručnog
usavršavanja
ravnatelja, učitelja,
odgajatelja, stručnih
suradnika i suradnika

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
ULJPPNM,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

pomagača u školama i
vrtićima za
specifičnosti rada u
multikulturalnoj sredini
s izraženom romskom
populacijom kako bi se
efikasnije suzbijali
stereotipi i predrasude
u odgojno-obrazovnim
ustanovama i zajednici
4. Izraditi programe
poticanja roditeljskih
kompetencija kako bi
se roditelji Romi
potakli na pozitivnije
stavove i aktivniji
odnos prema
obrazovanju svoje
djece, osobito oko
osiguravanja redovitog
pohađanja nastave,
završavanja osnovne
škole i nastavka
srednjoškolskog
obrazovanja
5. Organizirati podršku
djeci nakon nastave
radi pomoći u učenju i
sudjelovanja u
rekreativnim
aktivnostima
6. Sustavno prikupljati
podatke o sudjelovanju
i obrazovnoj
uspješnosti romske
djece u odgojnoobrazovnom sustavu
koji će biti pouzdani i
rodno osjetljivi sa
svrhom praćenja
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Osigurati pravo na
obrazovanje djeci
tražiteljima azila,
azilantima,
strancima
pod supsidijarnom
zaštitom, djeci
stranim
državljanima bez
pratnje roditelja,
djeci
stranim
državljanima u
nezakonitom
statusu te djeci
migrantima

Djeca tražitelji
azila, djeca
azilanti, djeca
stranci pod
supsidijarnom
zaštitom, djeca
strani državljani
bez pratnje
roditelja, djeca
strani državljani
u nezakonitom
statusu i djeca
migranti

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

uspješnosti poduzetih
mjera
7. Poticati izradu i
provedbu lokalnih i
regionalnih planova
desegregacije
postojećih segregiranih
odgojno-obrazovnih
ustanova. Vrtići i škole
definirat će načine
djelovanja prema
roditeljima većinskog
stanovništva radi
smanjenja predrasuda i
poticanja tolerancije i
suradnje, pri čemu
mogu surađivati s
organizacijama civilnog
društva koristeći
njihove resurse
1. Definirati uvjete
adekvatnog smještaja i
organizacije rada s
djecom u prihvatnim
centrima za tražitelje
azila i ustanovama
socijalne skrbi, s
naglaskom na čuvanje
djece i
prakticiranje njihovih
vlastitih rekreacijskih,
kulturnih i umjetničkih
tradicija
2. Osigurati učenje
hrvatskog jezika za
djecu u prihvatnim
centrima kao i djecu
migranta
u trajanju 330 sati kako
bi se osiguralo osnovno

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
ULJPPNM,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

razumijevanje i
korištenje jezika,
olakšalo
uključivanje u školu i
spriječili
diskriminirajući
postupci i ponašanja.
Također, osigurati
pomoć u učenju u
školama koje pohađaju
ova djeca radi bržeg
integriranja u
obrazovni
proces, a po potrebi
formirati i mobilne
edukacijske timove za
pružanje pomoći
školama kako
bi se olakšala
adaptacija djece na
novu sredinu
3. Razviti bazu
podataka škola koje
imaju učenike azilante i
migrante pri
Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i
sporta, sa svrhom
poticanja razmjene
iskustava i ideja te
provođenja
zajedničkih projekata
podrške ovim
učenicima
4. Osigurati suradnju
između škola, lokalnih
vlasti i migranta sa
ciljem praćenja i
pomoći
kod integracije djece u
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Povećati
sudjelovanje djece u
procesima
donošenja odluka
od interesa za
njihov odgoj i
obrazovanje

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

sustav odgoja i
obrazovanja
1. Izraditi program
obučavanja učenika,
roditelja i nastavnika o
pravima djeteta kroz
nastavne predmete,
sat razrednika,
roditeljske sastanke,
stručno usavršavanje
nastavnika i ravnatelja.
Obučavanje o pravima
djeteta i načinima
sudjelovanja učenika
trebaju biti sastavna
komponenta školskog
kurikuluma
2. Definirati način
izbora učenika u Vijeće
učenika prema
demokratskim
načelima te način
komunikacije izabranih
učenika s bazom, tj.
učenicima škole. Kako
bi se osiguralo stvarno
sudjelovanje djece
Vijeće učenika treba
raspravljati i donositi
odluke oko svih pitanja
života odgojnoobrazovne ustanove
koja ih se neposredno
tiču. Osigurati jednog
člana Učiteljskog vijeća
za koordinaciju rada
Vijeća učenika
3. Definirati proces
sudjelovanja učenika u
donošenju školskih

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

pravila i planova za
poboljšanje discipline
kako bi se jačala
njihova odgovornost i
pozitivna klima u školi
4. Poticati i podržavati
učenike na pokretanje
konkretnih akcija i
aktivnosti kojima
pridonose
zadovoljavanju svojih
prava i interesa, ali i
različitih humanitarnih
aktivnosti, uključiti ih
ne samo u provedbu
već i u oblikovanje
različitih programa,
osobito programa
prevencije nasilja,
prevencije ovisnosti,
programa borbe protiv
siromaštva, razvoja
socijalnih
kompetencija i vještina
za samoaktualizaciju,
nenasilnog rješavanja
konflikata
5. Razvijati različite
oblike suradnje škole i
lokalne zajednice u
kojima će djeca aktivno
sudjelovati u pitanjima
od njihovog
neposrednog interesa,
osobito u vezi sa
sigurnošću,
dostupnošću
rekreativnih i drugih
aktivnosti slobodnog
vremena
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Uvođenje odgoja i
obrazovanja za
ljudska prava i
demokratsko
građanstvo u škole

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

ZAPOŠLJAVANJE I PRISTUP ZAPOŠLJAVANJU, PRAVO NA RAD

1. Izraditi plan
uvođenja odgoja i
obrazovanja za ljudska
prava i demokratsko
građanstvo u škole kao
međupredmetni
sadržaj, ali i kao
obavezni sadržaj od
određene faze
obrazovanja učenika
2. Osigurati dodatnu
edukaciju nastavnika
za realizaciju odgoja i
obrazovanja za ljudska
prava i demokratsko
građanstvo
3. Izraditi priručnik za
odgoj i obrazovanje za
ljudska prava i
demokratsko
građanstvo
4. Osigurati
infrastrukturnu i
materijalnu potporu
neformalnim
programima odgoja i
obrazovanja za ljudska
prava i demokratsko
građanstvo

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
ULJPPNM,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

1A

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama)

Ako da, koji?

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i
26

Instrument
izvještavanja?

Sve društvene
skupine

Uloga JLS
definirana?

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nositelj određen?6

Pojašnjenje

1

Pokazatelji5

Temelj obveze

Zaštićena skupina

5

Obveza

RB

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
6
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu li
JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden instrument
izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

1A

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

2

Nediskriminacija pri
primanju na rad u
javnu službu

Sve društvene
skupine

Ustav Republike
Hrvatske, čl.44

2A

Nediskriminacija pri
primanju na rad u
javnu službu
Poštivanje prava na
rad

Žene - trudnice

ZR, čl.30 st.1

Sve društvene
skupine

Ustav Republike
Hrvatske, čl.55

2C

Jamstvo zaštite na
radu

2D

Osiguranje
zastupljenosti u
upravnim tijelima
JLS-a

Mladi, majke i
osobe s
invaliditetom
Nacionalne
manjine

Ustav Republike
Hrvatske, čl.65
st.3
UZPNM, čl.7 t.8,
čl.22 st.3

2E

Osiguranje
zastupljenosti u
upravnim tijelima
JLS-a

Nacionalne
manjine

ZLP(R)S, čl. 56a

2F

Osiguranje
zastupljenosti u
upravnim tijelima
JLS-a

Nacionalne
manjine

ZSNLPS, čl.9

2B

Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
Omogućiti svim
pojedincima da pod
jednakim uvjetima
sudjeluju u obavljanju
javnih poslova i stupaju
na rad u javne službe
Poslodavac ne smije
odbiti zaposliti ženu
zbog njezine trudnoće
Svakome, pod
jednakim uvjetima,
omogućiti dostupnost
radnog mjesta
Osiguranje mjera
osobite zaštite na radu
JLS su dužne politiku
zapošljavanja provoditi
na način koji će
osigurati poštivanje
prava pripadnika NMa.
JLS su dužne politiku
zapošljavanja provoditi
na način koji će
osigurati poštivanje
prava pripadnika NMa.
Donošenje plana
prijma u službu kojim
se utvrđuje
popunjenost radnih
mjesta u upravnim
tijelima pripadnicima
NM-a i planira
zapošljavanje

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano
1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Svi
poslodavci

NE

NE

/

NE

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano
1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

NE

NE

NE

/

JLS

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

NE

DA
(prem
a
UZPN
M-u)

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

Nositelj

DA
(prem
a
UZPN
M-u)

Podaci i
izvješća

2G

Osiguranje
zastupljenosti u
upravnim tijelima
JLS-a

Nacionalne
manjine

ZSNLPS, čl.19
st.10

2H

Poticanje
ravnopravnosti
spolova

Žene

ZRS, čl.11 st.5

3

Poštivanje slobode
udruživanja

Članovi
sindikata

Ustav Republike
Hrvatske, čl.43

3A

Poštivanje slobode
udruživanja

Članovi
sindikata

ZSNLPS, čl.30

3B

Poštivanje slobode
udruživanja

Članovi
sindikata

ZR, čl.186

3C

Poštivanje slobode
udruživanja

Članovi
radničkog vijeća

ZR, čl.157

4

Vođenje osobnog

Sve društvene

ZSNLPS, čl.117

potrebnog broja
pripadnika NM-a radi
ostvarivanja
zastupljenosti
Lokalne jedinice u čijim
upravnim tijelima nije
osigurana
zastupljenost
pripadnika NM-a dužne
su to navesti u tekstu
natječaja za primanje u
službu
JLS koje zapošljavaju
više od 20 zaposlenih
obvezne su u svoje
opće akte unijeti
antidiskriminacijske
zakonske odredbe i
mjere za uspostavljanje
ravnopravnosti spolova
Omogućiti slobodno
osnivanje sindikata i
drugih udruga
Omogućiti slobodno
osnivanje sindikata i
kolektivno
pregovaranje
U svakodnevnom
poslovanju zabranjeno
je poslodavcima
nejednako postupati s
članovima sindikata
U svakodnevnom
poslovanju ne smiju se
članovi radničkog
vijeća stavljati u
nepovoljniji (ni
povoljniji) položaj od
ostalih zaposlenih
Vođenje osobnog

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

Nositelj

DA
(prem
a
UZPN
M-u)

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
3. a) 30 dana od slanja
upozorenja, prijedloga ili
preporuka
pravobraniteljice
b) Na zahtjev
1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano
1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

JLS

Nositelj

DA

a) Obavijesti
b) Izvješća

NE

NE

NE

/

JLS

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Svi
poslodavci

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Svi
poslodavci

NE

NE

/

1. Podaci o broju i

Upravna

Nositelj

DA

Podaci

7

očevidnika
službenika i
namještenika

skupine

5

Zapošljavanje osoba
s invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

ZPRZOSI, čl.8
st.1

5A

Zapošljavanje osoba
s invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

ZPRZOSI, čl.9
st.1

5C

Osiguravanje
mogućnosti za
profesionalnu
rehabilitaciju

Osobe s
invaliditetom

1. ZPRZOSI,
čl.15 st.2, čl.17
st.1
2. PPRCPR, čl.33
st.1

5E

Zapošljavanje osoba
s invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

PUKZOSI, čl.3
st.3 al. O i N,
čl.3 st.4

očevidnika iz kojeg su
vidljivi broj i struktura
službenika i
namještenika u
upravnim tijelima JLSa7
JLS koje zapošljavaju
više od 20 osoba dužne
su zaposliti, na
primjerenom radnom
mjestu prema
vlastitom odabiru, u
primjerenim radnim
uvjetima, određeni
broj OSI-a, ovisno o
ukupnom broju
zaposlenih i djelatnosti
koju obavljaju
JLS dužne su, prilikom
zapošljavanja, osobi s
invaliditetom dati
prednost pod jednakim
uvjetima
Obaveza: a) osnivanja i
b) financiranja rada
centra za
profesionalnu
rehabilitaciju

strukturi službenika i
namještenika u
upravnim tijelima JLS-a
2. Ministarstvo uprave
3. Na zahtjev

tijela JLS-a

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Svi
poslodavci
koji
zapošljava
nju više od
20 osoba

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Sve razine
vlasti

NE

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Republika
Hrvatska i
JLS

NE

/

1. Obveza primjene
kvote za zapošljavanje:
(1) 2-postotna kvota za
javnu upravu i (2) 6postotna kvota za
administrativne
djelatnosti

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Svi
poslodavci

a)
Suosniva
č
b)
Sufinanci
ra
NE

NE

/

Prema Uredbi o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika (čl.3 st.1), očevidnik, između ostalog, sadrži i podatke
o nacionalnoj pripadnosti (izjašnjavanje prema posebnom zakonu), invaliditetu i statusu hrvatskog branitelja. Pretraživanjem nije pronađena uredba koja bi propisivala
sadržaj osobnih očevidnika lokalnih službenika i namještenika, ali se pretpostavlja vođenje očevidnika sukladno navedenoj Uredbi (Narodne novine br. 113/06).

5F

Ispunjenje kvote za
zapošljavanje osoba
s invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

PUKZOSI, čl.4

2. Za poslodavce koji
zapošljavaju manje od
50 osoba, kvota
navedena pod 1. se
umanjuje za 1 postotni
bod.
Obvezu kvotnog
zapošljavanja
poslodavac može
ispuniti tako da zaposli
propisani broj OSI-a, a
u suprotnom tako da:
1. zaključi jedan ili više
ugovora o poslovnoj
suradnji s OSI koja se
samozapošljava,
2. primi na obavljanje
prakse, utvrđene
nastavnim planom,
učenike s teškoćama u
razvoju ili studente s
invaliditetom, s time
da se 4 praktikanta
priznaju kao 1
zaposlena OSI,
3. primi na obavljanje
prakse rehabilitante s
time da se 2
rehabilitanta priznaju
kao 1 zaposlena OSI,
4. sklopi jedan ili više
ugovora o djelu sa
studentom s
invaliditetom koji ima

1. a) Tipizirani obrazac
b) Bankovna izvješća i
slični dokazi
2. Zavod za vještačenje,
profesionalnu
rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s
invaliditetom
3. a) U roku od sedam
dana nakon isteka
razdoblja za koje je
najavljeno zamjensko
ispunjenje kvote
b) Na zahtjev Zavoda

Svi
poslodavci

NE

DA

a) Izvješće o
obostranom
ispunjenju
ugovornih
obveza

status redovitog
studenta
5. primi na stručno
osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog
odnosa OSI, s time da
se 4 takve osobe
priznaju kao 1
zaposlena OSI,
6. daje jednu ili više
stipendija za redovno
obrazovanje OSI-ma.

6

Uključivati osobe s
invaliditetom i
njihove udruge u
kreiranje
nacionalnih i
regionalnih politika
razvoja u području
rada i
zapošljavanja

Osobe s
invaliditetom

Nacionalni
program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

Provedbena mjera
povećanja broja
zaposlenih osoba s
invaliditetom sukladno
regionalnim
gospodarsko
razvojnim programima

1. Broj osoba s
invaliditetom i njihovih
udruga uključenih u
izradu politika razvoja u
području rada i
zapošljavanja
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

DA
(MRMS)

NE (SN)

DA

7

Provoditi javne
kampanje kroz koje
treba osnaživati
osobe s
invaliditetom na
zapošljavanje

Osobe s
invaliditetom

Nacionalni
program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

Provedbena mjera
povećanja broja
zaposlenih osoba s
invaliditetom sukladno
regionalnim
gospodarsko
razvojnim programima

1.- broj i vrsta
provedenih promotivnih
aktivnosti
- broj osoba uključenih u
aktivnosti
- izrađene, distribuirane i
putem Interneta
objavljene
publikacije (brošure, leci)
- broj organiziranih
događaja (savjetovanja,
rasprava,

DA (HZZ)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini
Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini

8

Pružati usluge
savjetovanja i
pomaganja te
potpore u
obavljanju poslova i
zapošljavanju
beskućnika

Beskućnici

Nacionalni
program zaštite
i promicanja
ljudskih prava
za razdoblje od
2013. do 2016.
godine, Vlada
RH

Provedbena mjera
suzbijanja socijalne
isključenosti
beskućnika

9

Poticanje rasta
zaposlenosti u
hrvatskim
županijama kroz
pripremu i
provedbu
inovativnih lokalnih
inicijativa za
poticanje
zapošljavanja

Nezaposlene
osobe

Program
provedbe
Strategije borbe
protiv
siromaštva i
socijalne
isključenosti u
Republici
Hrvatskoj
(2014.-2020.)
za razdoblje od
2014. do 2016.

Provedbena mjera
razvoja i
institucionalne podrška
lokalnim partnerstvima
za zapošljavanje

10

Poboljšanje
usklađenosti i
umreženost javnih
politika

Žene

Akcijski plan za
provedbu
Strategije
razvoja

1. Provedbena mjera
izrade statističke
osnovice i povezivanja
izvora informacija

okruglih stolova,
radionica, itd.)
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. Broj i vrsta pruženih
usluga
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

1. - broj potpisanih
ugovora s uspješnim
podnositeljima
projektnih prijedloga,
- broj osoba iz ciljane
skupine koje su primile
pomoć putem ovog
natječaja (savjetovanja,
osposobljavanje,
prekvalifikacije,
zapošljavanje),
- broj članova Lokalnih
partnerstava za
zapošljavanje koji
sudjeluju u aktivnostima
izgradnje kapaciteta
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1.  razvidna je
međusektorska
povezanost različitih
politika sa Strategijom 

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

DA
(MRMS)

NE (SN)

DA

DA
(ministarst
vo
nadležno

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
dostavljaju
Uredu za
ljudska prava i
prava
nacionalnih
manjina
izvješće o
provedenim
mjerama u
prethodnoj
godini
Nositelj mjere
podnosi
godišnje
izvješće
nadležnom
ministarstvu

Svi dionici
pojedine mjere
podnose
izvješća u

(poduzetništvo
žena)

11

Poboljšanje
sustavne podrške
poduzetništvu žena

Žene

poduzetništva
žena u RH
2014.-2020.

(Preporuke Europske
komisije 2003/361/EC,
određivanje početnog
stanja, ustroj
službenog registra,
istraživanje, statističko
praćenje, uvođenje
rodnog kriterija)
2. Provedbena mjera
stvaranja poticajnog
okruženja (za
poduzetništvo žena)

Akcijski plan za
provedbu
Strategije
razvoja
poduzetništva
žena u RH

1. Provedbena mjera
potpore poduzetnosti
žena
2. Provedbena mjera
poslovnog
umrežavanja

kontinuirano
informiranje javnosti o
provedbi Strategije kroz
javnoprivatni dijalog i
savjetovanje sa
zainteresiranom javnosti
 pojednostavljen
regulatorni okvir,
smanjen broj procedura,
potrebne dokumentacije
i troškova na razinu
preporučenih normi u
EU (uklanjanje
administrativnih
prepreka)
 praćenje i
vrednovanje temelji se
na javnim izvorima i
međusobno povezanim
izvorima informacija
- analiza i praćenje
regulatornog i pravnog
okvira unutar kojeg se
obavlja poduzetnička
aktivnost žena i
predlaganje promjena
(radno pravo, vlasnička
prava itd.)
 provođenje aktivnosti
na pojednostavljivanju
regulatornog okvira
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1.  sudjelovanje žena
poduzetnica u
programima poticajnih
mjera i operativnim
programima te u sustavu
bespovratnih potpora uz

za
poduzetništvo i obrt)

DA
(ministarst
vo
nadležno
za
poduzetni-

nadležnosti
resora koji ih
je imenovao

NE (SN)

DA

Svi dionici
pojedine mjere
podnose
izvješća u
nadležnosti
resora koji ih

12

Uvođenje
poduzetništva žena
u cjelokupnu
institucionalnu
infrastrukturu

Žene

2014.-2020.

3. Provedbena mjera
obrazovanja i
osposobljavanja
4. Provedbena mjera
povoljnog financiranja

Akcijski plan za
provedbu
Strategije
razvoja
poduzetništva
žena u RH
2014.-2020.

1. Provedbena mjera
savjetovanja i
mentorstva na
regionalnoj razini
2. Provedbena mjera
podrške poduzetništvu
žena kroz potpornu
infrastrukturu
3. Provedbena mjera
pružanja stručne

mogućnost korištenja
dodatnih bodova i
dodatnih pogodnosti
 provedba programa
samozapošljavanja,
posebno za samohrane
majke
 potpore za prijelaz od
samozapošljavanja do
poslodavca
 podrška za osnivanje
gospodarskih subjekata
u djelatnostima brige o
djeci i starijima
 podrška ženama
poduzetnicama u
socijalnom
poduzetništvu
 sufinanciranje usluga
za brigu o djeci i
starijima, posebno i za
nezaposlene žene koje
planiraju
samozapošljavanje
 jačanje informiranosti
o programu
samozapošljavanja
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. - broj kvalificiranih
savjetnica i trenerica
 broj kvalificiranih
mentorica
 broj žena koje koriste
usluge poduzetničke
potporne infrastrukture i
ocjena zadovoljstva
pruženim uslugama

štvo i obrt)

DA
(ministarst
vo
nadležno
za
poduzetništvo i obrt)

je imenovao

NE (SN)

DA

Svi dionici
pojedine mjere
podnose
izvješća u
nadležnosti
resora koji ih
je imenovao

potpore za
poduzetničke projekte
žena

13

Promocija
poduzetništva žena

Žene

Akcijski plan za
provedbu
Strategije
razvoja
poduzetništva
žena u RH
2014.-2020.

1. Provedbena mjera
komunikacijskih
aktivnosti i promidžbe
strategije
2. Provedbena mjera
promocije mreža i
razvoja poduzetništva
žena

 uveden standard
kvalitete savjetodavnih
usluga utvrđivanjem
odgovarajućih sadržaja,
metoda i kriterija za
njihovo pružanje
 broj održanih
seminara/pruženih
usluga iz djelatnosti
brige o djeci, obiteljsko
poduzetništvo i prijenos
vlasništva
 broj žena koje pokreću
poslovni pothvat i broj
žena s rastućim
poslovnim pothvatima u
regijama  broj
poduzetnica u ruralnom,
otočnom i krškom
području
 broj poduzetnica u
područjima ispod
odgovarajućeg indeksa
razvijenosti, pripadnica
etničkih i nacionalnih
zajednica i manjina i
osoba s invaliditetom
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. - promocija materijala
za obrazovanje i
osposobljavanje s
lokalnim primjerima
žena poduzetnica
 sufinanciranje
sudjelovanja
poduzetnica na
sajmovima,
konferencijama,

DA
(ministarst
vo
nadležno
za
poduzetništvo i obrt)

NE (SN)

DA

Svi dionici
pojedine mjere
podnose
izvješća u
nadležnosti
resora koji ih
je imenovao

14

Provoditi mjere
aktivne politike
zapošljavanja osoba
s invaliditetom na
otvorenom tržištu
rada

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Redovno informirati
javnost i poslodavce o
potrebama i
mogućnostima
zapošljavanja osoba s
invaliditetom na
otvorenom tržištu rada
– provedba redovnih
kampanja,
organiziranje
periodičnih događaja u
svrhu senzibilizacije i
razmjene iskustava te
primjera dobre prakse
zapošljavanja osoba s
invaliditetom na
otvorenom tržištu rada

okruglim stolovima,
savjetovanjima i sl.
 promidžba
poduzetništva žena na
svim razinama i posebno
na područjima i u
djelatnostima
specifičnim za ruralno,
otočko i krško
gospodarstvo
 medijska promocija
primjera dobre prakse,
regionalnih ogranaka i
mreža poduzetnica
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. Broj sudjelovanja
djelatnika MRMS, HZZ,
ZVPRZOSI i drugih
nadležnih tijela u
informativnim
televizijskim i radio
emisijama te
informativnim
skupovima ili
događajima u
promatranoj godini u
odnosu na prethodno
razdoblje
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

15

Provoditi mjere
aktivne politike
zapošljavanja osoba
s invaliditetom na

Osobe s
invaliditetom
žrtve obiteljskog
nasilja

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za

Poticanje zapošljavanja
osoba s invaliditetom,
žrtava obiteljskog
nasilja kroz

1. Broj zaposlenih osoba
s invaliditetom žrtava
obiteljskog nasilja
2. Podnošenje izvješća o

DA
(MRMS,
HZZ,
ZPRZOSI)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

DA
(MRMS,
HZZ)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna

otvorenom tržištu
rada

osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

osiguravanje
individualizirane
podrške u suradnji s
udrugama,
ustanovama za
cjeloživotno
obrazovanje,
jedinicama lokalne i
područne (regionalne)
samouprave i
poslodavcima
Prikupljati i objavljivati
informacije i primjere
dobre prakse na
službenim internetskim
stranicama nadležnih
tijela kojima se
promiču različiti oblici
samozapošljavanja
osoba s invaliditetom
te organizirati
periodične ciljane
edukacije za
samozapošljavanje

16

Povećati dostupnost
informacija i
edukacija kojima se
promiču različiti
oblici
samozapošljava-nja
osoba s
invaliditetom i
osigurati učinkovite
mjere za poticanje
samozapošljava-nja
osoba s
invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

17

Povećati dostupnost
informacija i
edukacija kojima se
promiču različiti
oblici
samozapošljava-nja
osoba s
invaliditetom i
osigurati učinkovite
mjere za poticanje
samozapošljava-nja
osoba s
invaliditetom
Poticati

Osobe s
invaliditetom
(posebice žene s
invaliditetom)

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Provoditi mjere za
poticanje
samozapošljavanja
osoba s invaliditetom
(posebice žena s
invaliditetom)
sukladno njihovim
individualnim
potrebama i
zahtjevima lokalnog
tržišta rada

Osobe s

Nacionalna

Dodatno vrednovati

18

provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. – dostupni primjeri
dobre prakse
samozapošljavanja
osoba s invaliditetom
– raspoloživost edukacija
za samozapošljavanje i
broj sudionika takvih
edukacija
– broj samozaposlenih
osoba s invaliditetom
korisnika poticaja ZOSI
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. – broj samozaposlenih
osoba s invaliditetom
– broj samozaposlenih
žena osoba s
invaliditetom
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA
(MRMS,
MGPO,
HZZ,
ZVPRZOSI,
JLP(R)S)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

DA
(MRMS,
ZVPRZOSI,
HZZ)

NE (SN)

DA

1. – broj financiranih

DA

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela

zapošljavanje osoba
s invaliditetom
programima i
projektima udruga

invaliditetom

strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

(bodovati) višegodišnje
projekte i programe za
čiju se provedbu
su/financiraju i plaće
osoba s invaliditetom

19

Podići razinu
socijalne
uključenosti romske
populacije kroz
osnaživanje za
uključivanje u
tržište rada

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Uspostavljanje
mehanizama za
pojačano poticanje,
osnaživanje i
uključivanje Roma u
tržište rada, koji
uključuju
međusektorsku
suradnju, izmjene
propisa te osnaživanje i
motivaciju Roma.

20

Povećati
konkurentnost i
stopu zapošljivosti
mladih pripadnika
romske nacionalne
manjine

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Provesti niz mjera
usmjerenih na
poticanje
mladih Roma/kinja na
ostanak i/ili povratak u
obrazovanje i na
stjecanje znanja i
vještina koje će
podići njihovu
konkurentnost na

projekata i programa
udruga za čiju se
provedbu su/financiraju i
plaće osoba s
invaliditetom
– broj zaposlenih osoba s
invaliditetom u
financiranim projektima i
programima udruga
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. - stopa uključenosti
romske populacije u
tržište rada prema dobi i
spolu u odnosu na
ukupan
broj radno sposobne
romske populacije
- stopa uključenosti
romske populacije u
tržište rada prema dobi i
spolu u odnosu na stopu
uključenosti ostalog
stanovništva u tržište
rada
2. Podnošenje izvješća
nositeljima mjere
3. Nije definirano
1. Stopa zapošljavanja
mladih Roma u odnosu
na stopu zapošljavanja
mladih u RH za
izvještajno
razdoblje, disagregirano
po rodnoj pripadnosti
2. Podnošenje izvješća
nositeljima mjere
3. Nije definirano

(nadležna
tijela TDU
koja
raspisuju
natječaje,
JLP(R)S)

zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

DA
(MRMS,
MDOMSP,
HZZ,
ULJPPNM)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

DA
(MRMS,
MDOMSP,
HZZ,
ULJPPNM)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje

tržištu rada.
21

Povećati
konkurentnost i
stopu zapošljivosti
Romkinja

Romkinje

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

22

Povećati
konkurentnost i
stopu zapošljivosti
dugotrajno
nezaposlenih
pripadnika
romske nacionalne
manjine

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

23

Povećati stopu
formalnog
samozapošljavanja
pripadnika romske
nacionalne
manjine

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Provesti mjere
usmjerene na
podizanje zapošljivosti
Romkinja (radionice o
aktivnom traženju
posla, potpora
samozapošljavanju
Romkinja i razvijanju
obrta, te otvaranje
specifičnih kreditnih
linija za
mikrofinanciranje
obrta/poduzeća u
vlasništvu
i/ili pod upravom
Romkinja)
Organizirati i provoditi
obrazovne
programe
osposobljavanja i
usavršavanja
dugotrajno
nezaposlenih
pripadnika romske
nacionalne
manjine, te osigurati
financijski poticaj
poslodavcima za
njihovo zapošljavanje;
organizirati programe
javnih radova
Provedbene mjere edukacija
i savjetovanje Roma o
samozapošljavanju i
pokretanju vlastitog
posla, uključivanje u
programe

koordinacijsko
tijelo.
Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

1. Stopa zapošljavanja
Romkinja u odnosu na
stopu zapošljavanja žena
u RH za izvještajno
razdoblje
2. Podnošenje izvješća
nositeljima mjere
3. Nije definirano

DA
(MRMS,
MDOMSP,
HZZ,
ULJPPNM)

NE (SN)

DA

1. Stopa zapošljavanja
dugotrajno nezaposlenih
pripadnika romske
nacionalne manjine u
odnosu
na stopu zapošljavanja
ukupnog broja
dugotrajno nezaposlenih
osoba disgregirano po
rodnoj
pripadnosti
2. Podnošenje izvješća
nositeljima mjere
3. Nije definirano

DA
(MRMS,
MDOMSP,
HZZ,
ULJPPNM)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

1. Stopa zapošljavanja
nezaposlenih pripadnika
romske nacionalne
manjine kroz
samozapošljavanje u
odnosu na stopu
formalnog

DA
(MRMS,
MDOMSP,
HZZ,
ULJPPNM)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te

24

Podići razinu
motivacije
pripadnika romske
nacionalne manjine
za uključivanje na
tržište rada

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

poduzetništva,
ruralnog razvoja i
ostale relevantne
programe resornih
tijela, ciljani programi
potpore u
formalizaciji
samozapošljavanja i
razvoju obrta,
sufinanciranje bruto
iznosa minimalne plaće
osobe koja se
samozapošljavanju u
prve dvije godine rada,
otvaranje
kreditne linije za
mikrofinanciranje s
posebno prilagođenim
uvjetima za mikro i
mala
poduzeća/obrte koje
tradicionalno vode
Romi
Provedbene mjere organiziranje radionica
prilagođenih
pripadnicimama
romske nacionalne
manjine za stjecanje
vještina aktivnog
traženja posla,
organiziranje različitih
aktivnosti kojima će
biti promovirane
postojeće mjere za
zapošljavanje i
samozapošljavanje
Roma, kroz
uključivanje romskih
udruga u sajmove

samozapošljavanja
većinskog stanovništva,
disgregirano po rodnoj
pripadnosti
2. Podnošenje izvješća
nositeljima mjere
3. Nije definirano

1. - broj održanih
radionica ‘’Priprema za
zapošljavanje za
Rome/Romkinje’’
- broj održanih radionica
kroz mobilne klubove za
traženje posla
organiziranih unutar
romskih
naselja ili u prostorima
jedinica lokalne uprave
- broj uključenih
pripadnika/pripadnica
romske nacionalne
manjine u radionice
2. Podnošenje izvješća
nositeljima mjere

izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

DA
(MRMS,
MDOMSP,
HZZ,
ULJPPNM)

NE (SN)

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

poslova, posjete
poslodavcima,
promociju mjera
zapošljavanja i slične
aktivnosti

3. Nije definirano

STANOVANJE I BORAVAK

1A

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,

Ako da, koji?

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i
26

Instrument
izvještavanja?

Sve društvene
skupine

Uloga JLS
definirana?

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nositelj određen?9

Pojašnjenje

1

Pokazatelji8

Temelj obveze

Zaštićena skupina

8

Obveza

RB

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
9
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu li
JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden instrument
izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

1B

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

1C

Poticanje
ravnopravnosti
spolova

Žene

ZRS, čl.3

3

Poticati
osiguravanje
pristupačnosti
stambenih objekata
osobama s
invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

4

Informirati i podizati
svijest o
pristupačnom
turizmu

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s

jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama)
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
U svim fazama
planiranja, donošenja i
provedbe pravnih
akata, odluka ili akcija,
potrebno je ocjenjivati
i vrednovati njihove
učinke na položaj žena,
odnosno muškaraca,
radi postizanja stvarne
ravnopravnosti
Osiguranje pristupa
stambenim objektima
u kojem žive osobe s
invaliditetom koje se
zbog postojećih
prepreka ne mogu
samostalno kretati ni
uz pomoć ortopedskih
pomagala

3. 30 dana od primanja
zahtjeva

1. Kreirati bazu
podataka o
pristupačnosti
objektima i uslugama u
turističkim odredištima

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
3. a) 30 dana od slanja
upozorenja, prijedloga ili
preporuka
pravobraniteljice
b) Na zahtjev
c) 30 dana od zahtjeva
pravobraniteljice
1. Broj osiguranih
pristupa stambenim
objektima u kojima žive
osobe s invaliditetom
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

Sve razine
vlasti

NE

DA

a) Obavijesti
b) Izvješća
c) Informacije i
dokumentacija
na uvid

DA (JLP(R)S
i ostali
vlasnici
stambenih
objekata)

DA

DA

1. – kreirana javno
dostupna baza podataka
– pripremljena i
provedena kampanja u
svrhu podizanja svijesti o

DA (MT,
HTZ)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.

invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

2. Pripremiti i provesti
kampanju podizanja
svijesti o pristupačnom
turizmu

pristupačnom turizmu
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2017. i kontinuirano
ažuriranje
- 2020.

5

Osigurati prostornoplansku
dokumentaciju za
romska naselja kako
bi se stvorili
uvjeti za poboljšanje
stanovanja romske
populacije

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Izrada, ažuriranje i
provedba županijskih
programa
aktivnosti i mjera za
unapređenje stanja
prostora i okoliša na
lokacijama naseljenim
Romima

1. Broj naselja
legaliziranih u smislu
uklapanja u prostorne
planove
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano

DA
(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

NE

DA

6

Urediti i opremiti te
poboljšati kvalitetu
stanovanja u
legaliziranim
romskim
naseljima

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Provedbene mjere izrada i eventualne
izmjene i dopune
postojećih
prostornih planova JLS
za lokacije naseljene
Romima, kontinuirano
praćenje stanja lokacija
naseljenih Romima od
strane
JLP(R)S i MGIPU

DA
(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

DA

DA

7

Riješiti imovinskopravne odnose u
romskim naseljima

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Naknadno ozakonjenje
zgrada izgrađenih bez
propisanog akta kojim
se dozvoljava građenje,
pokretanjem postupka
naknadnog
ozakonjenja odnosno
ishođenja rješenja o

1. Smanjenje broja
zahtjeva za izdavanje
dozvola za gradnju ili
legalizaciju objekata
Roma
odbijenih zbog
nemogućnosti uklapanja
u važeće prostorne
planove
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano
1. Porast udjela
naselja/parcela/kuća s
riješenim imovinskopravnim statusom
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano

DA
(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

DA

DA

siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.
Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.
Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o

izvedenom stanju
kod nadležnog
upravnog tijela
8

Unaprijediti
stambenu
integraciju Roma u
zajednici

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Podizanje razine
svijesti i znanja Roma o
načinu korištenja
stambenih objekata i
okoliša u skladu s
pravilima o
komunalnom i kućnom
redu;
antidiskriminacijske
mjere

1. Poboljšani uvjeti
života u romskim
naseljima (higijena
naselja, odlaganje
otpada)
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano

DA
(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

DA

DA

9

Osigurati
stanovanje u
primjerenim
uvjetima

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

1. - povećanje standarda
i kvalitete življenja u
romskim naseljima
- obuhvat romske
populacije mjerama
usmjerenim na
osiguranje stanovanja u
primjernim uvjetima
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano

DA
(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

NE

DA

10

Unaprijediti stanje

Romi

Nacionalna

Provedbne mjere procjena neadekvatnih
romskih objekata, te
primijena socijalnih
programa stambenog
zbrinjavanja romskih
obitelji i pojedinaca,
osigurana
zamjena za stambene
jedinice koje nije
moguće legalizirati iz
prostornih razloga,
sanacija i izgradnja
kuća za romske
obitelji na područjima
posebne državne skrbi,
sufinanciranje
projekata
infrastrukture za
romska
naselja, osiguranje
boljeg pristupa
komunalnim uslugama
Provedba

1. - udio romskih naselja

DA

DA

DA

tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.
Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.
Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

Nositelji mjera

okoliša romskih
naselja

11

Podići razinu
informiranosti
romske nacionalne
manjine o zaštiti
okoliša i o
načinima njezine
provedbe

strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

organiziranog
prikupljanja i odvoza
otpada u legaliziranim
romskim
naseljima od strane
jedinica lokalne
samouprave i
ovlaštenog
komunalnog društva.
Sanacija
postojećih i
sprječavanje nastanka
novih divljih odlagališta
otpada u svim romskim
naseljima.
Jačanje suradnje
regionalne i lokalne
samouprave i romske
nacionalne manjine
radi koordinacije i
unapređenja aktivnosti
zaštite okoliša,
odnosno sprječavanja
nastanka divljih
odlagališta.
Provedbene mjere distribuiranje
informacija o
otvorenim natječajima
i
programima, poticanje
i osnaživanje romskih
udruga za provedbu
projekata edukacije i
podizanja svijesti o
zaštiti okoliša te
sudjelovanje na
natječajima za dodjelu
sredstava

u kojima se gospodari
otpadom na propisani
način
- smanjenje negativnog
utjecaja otpada na okoliš
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano

(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

1. Povećanje razine
informiranosti o zaštiti
okoliša i sposobnosti za
samostalno planiranje i
provođenje projekata
2. Podnošenje izvješća
koordinacijskom tijelu
3. Nije definirano

DA
(MGIPU,
MZOE,
MDOMSP,
MP,
MRRFEU,
JLP(R)S)

odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

NE

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

SOCIJALNA POLITIKA, PRISTUP SOCIJALNIH NAKNADAMA I USLUGAMA

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

Ako da, koji?

1A

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim

Instrument
izvještavanja?

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i
26

Uloga JLS
definirana?

Sve društvene
skupine

Nositelj određen?11

Pojašnjenje

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Pokazatelji10

Temelj obveze

Zaštićena skupina

1

10

Obveza

RB

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
11
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu
li JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden
instrument izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

1B

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

1C

Poticanje
ravnopravnosti
spolova

Žene

ZRS, čl.3

2

Financiranje mjera
socijalne politike

Socijalno
ugrožene
skupine

ZSS, čl.122 st.1 i
2

osobinama)
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
U svim fazama
planiranja, donošenja i
provedbe pravnih
akata, odluka ili akcija,
potrebno je ocjenjivati
i vrednovati njihove
učinke na položaj žena,
odnosno muškaraca,
radi postizanja stvarne
ravnopravnosti
Sukladno financijskim
mogućnostima,
poticati i osigurati
građanima druge
oblike materijalnih
pomoći i potpora kao
što je prehrana u
pučkim kuhinjama,
privremeni smještaj
beskućnika u
prihvatilište ili
prenoćište,
zbrinjavanje osoba
koje primaju
zajamčenu minimalnu
naknadu u socijalne
stanove, subvencije u
plaćanju pojedinih
socijalnih i drugih
usluga, poticati rad
udruga i volonterski
rad u socijalnoj skrbi te
razvijati druge oblike
socijalne skrbi na
svojem području

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
3. a) 30 dana od slanja
upozorenja, prijedloga ili
preporuka
pravobraniteljice
b) Na zahtjev
c) 30 dana od zahtjeva
pravobraniteljice
1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

Sve razine
vlasti

NE

DA

a) Obavijesti
b) Izvješća
c) Informacije i
dokumentacija
na uvid

1. Veliki
gradovi i
gradovi
sjedišta
županija
2. U
situaciji
nedovoljno
financijskih
sredstava
gradova,
sunositelji
obveze
postaju
županije

1.
Nositelj
2.
Sunositel
j

NE

/

2A

Zbrinjavanje u
kriznim situacijama

Obitelji s
maloljetnom
djecom

ZSS, čl.122 st.3

2B

Potpore za
novorođenu djecu

Djeca

ZSS, čl.31 st.1
al.22

2C

Financiranje
djelatnosti
predviđenih
socijalnim planom i
mrežom socijalnih
usluga

Socijalno
ugrožene
skupine

ZSS, čl.117 st.14

4

Unaprjeđenje
dostupnosti,
priuštivosti i
kvalitete socijalnih
usluga

Djeca s
teškoćama u
razvoju, osobe s
invaliditetom,
djeca bez

Program
provedbe
Strategije borbe
protiv
siromaštva i

Osigurati privremeni
smještaj u socijalnom
stanu ili na drugi način,
kako bi se spriječilo
odvajanje djece od
odraslih članova
obitelji
Novčana potpora za
opremu novorođenog
djeteta
U proračunu osigurati:
1. sredstva za
ostvarivanje prava na
podmirenje troškova
stanovanja, kao i za rad
ustanova socijalne
skrbi čiji su osnivač, za
investicijsko i tekuće
održavanje prostora,
opreme i prijevoznih
sredstava tih ustanova
te za njihovo
investicijsko ulaganje i
održavanje
informatičke opreme i
druge komunikacijske
opreme
2. sredstva za uslugu
prehrane u pučkim
kuhinjama, kao i
pružanje usluga
smještaja u
prihvatilišta ili
prenoćišta za
beskućnike
Provedbena mjera
razvoja i širenja mreže
usluga u zajednici te
intenziviranje procesa
transformacije i

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

JLS

Nositelj

NE

/

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano
1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

JLS

Nositelj

NE

/

1. JLS
2. Veliki
gradovi i
gradovi
sjedišta
županija

Nositelj

NE

/

1. - broj
deinstitucionaliziranih
korisnika svih korisničkih
skupine te broj korisnika
svih korisničkih skupina

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

Evaluacija
programa i
projekata

roditeljske skrbi
i mladi s
poremećajima u
ponašanju

socijalne
isključenosti u
Republici
Hrvatskoj
(2014.-2020.)
za razdoblje od
2014. do 2016.

deinstitucionalizacije
domova socijalne skrbi

5

Provedba procesa
deinstitucionalizacije i transformacije
domova socijalne
skrbi i drugih
pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost
socijalne skrbi u
Republici Hrvatskoj

Osobe s
invaliditetom i
djeca s
teškoćama u
razvoju

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Izrada analize
županijskih socijalnih
planova u svrhu
osiguravanja vertikalne
i horizontalne
koordinacije u
planiranju mreže
socijalnih usluga za
domove socijalne skrbi
kao potencijalne
pružatelje potrebnih
usluga

6

Unaprijediti sustav
informiranja i
edukacije osoba s
invaliditetom i
njihovih obitelji o
pravima i uslugama
u području
obiteljske i socijalne
zaštite

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Redovito ažuriranje
kataloga o pravima za
osobe s invaliditetom u
sustavu socijalne skrbi
te informiranja osoba s
invaliditetom o
uvjetima i načinu
ostvarivanja prava u
području obiteljske i
socijalne zaštite

7

Unaprijediti sustav

Osobe s

Nacionalna

Osiguravati ciljane

koji koriste
izvaninstitucionalne
usluge u zajednici
- broj izrađenih socijalnih
planova
- izrađeni instrumenti za
praćenje i izvještavanje
procesa
deinstitucionalizacije
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. Izrađena analiza
županijskih socijalnih
planova te osigurana
vertikalna i horizontalna
koordinacija u planiranju
mreže socijalnih usluga
za domove socijalne
skrbi kao potencijalne
pružatelje potrebnih
usluga
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. kontinuirano
1. Ažurirane i
pristupačne informacije
osobama s invaliditetom
i njihovim obiteljima o
pravima u području
obiteljske i socijalne
zaštite
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

1. – iznos odobrenih

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

DA
(MDOMSP,
MU)

NE (SN)

DA

DA

NE

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela

informiranja i
edukacije osoba s
invaliditetom i
njihovih obitelji o
pravima i uslugama
u području
obiteljske i socijalne
zaštite

invaliditetom

strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

8

Osigurati
ispunjavanje
preduvjeta za život i
suživot u lokalnim
zajednicama

Osobe kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita

Akcijski plan za
integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita za
razdoblje od
2017. do 2019.
godine

9

Osigurati
ispunjavanje
preduvjeta za život i
suživot u lokalnim
zajednicama

Osobe kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita

Akcijski plan za
integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita za
razdoblje od
2017. do 2019.
godine

financijske potpore
putem projekata i
programa udruga
osoba s invaliditetom i
udruga koje
programski djeluju u
korist osoba s
invaliditetom u svrhu
edukacije i
informiranja osoba s
invaliditetom i njihovih
obitelji o njihovim
pravima, na njima
pristupačan način,
kako bi im se
omogućilo
samozagovaranje/sam
ozastupanje u
ostvarivanju njihovih
prava
Provoditi aktivnosti s
ciljem podizanja
kvalitete života osoba
kojima je
odobrena
međunarodna zaštita

Dostaviti preporuku
jedinicama lokalne i
područne (regionalne)
samouprave
da u Odlukama o
socijalnoj skrbi
obuhvate osobe kojima
je odobrena
međunarodna

financijskih potpora za
programe i projekte
udruga osoba s
invaliditetom i udruga
koje programski djeluju
u korist osoba s
invaliditetom
– broj provedenih
edukacija
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

(MDOMSP,
JLP(R)S,
NZRCD)

(JLP(R)S
su
nositelji
ali nije
definirana
njihova
obveza u
provedbi mjere)

zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. - raspisan javni poziv
za natječaj
- broj odobrenih
projekata namijenjenih
podizanju kvalitete
života osoba kojima je
odobrena međunarodna
zaštita
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano
1. Izrađena preporuka te
proslijeđena svim
jedinicama lokalne i
područne
(regionalne) samouprave
u Republici Hrvatskoj
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. 2018. i 2019. godina

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

NE

/

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

NE

/

zaštita
10

Osigurati
ispunjavanje
preduvjeta za život i
suživot u lokalnim
zajednicama

Osobe kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita

Akcijski plan za
integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita za
razdoblje od
2017. do 2019.
godine

Dostaviti pučkim
kuhinjama preporuku
da osiguraju prehranu
sukladno
kulturnim i vjerskim
uvjerenjima stranaca
odnosno osoba kojima
je odobrena
međunarodna zaštita

1. Izrađena te
dostavljena preporuka
pučkim kuhinjama s
ciljem
osiguranja adekvatne
prehrane te broj pučkih
kuhinja u kojima je
prilagođena prehrana
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. kontinuirano

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

NE

/

11

Osigurati uvjete za
siguran i kvalitetan
rast i razvoj djeteta
u obiteljskom
okruženju

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

1. Razvijati opće i
posebne preventivne
te tretmanske
programe za zaštitu
prava i interesa djece i
obitelji pod socijalnim
rizicima
2. Osigurati
odgovarajuće usluge i
programe roditeljima u
lokalnoj zajednici za
podršku roditeljstvu,
poticanje pozitivnog
roditeljstva i
osnaživanje roditeljskih
vještina
3. Poticati i razvijati
programe ranih
intervencija u lokalnoj
zajednici, tretmanskih
programa i socijalnih
usluga
obitelji/roditeljima u
riziku s ciljem
preveniranja
negativnih razvojnih

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA
(MDOMSP,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

12

Definirati ulogu i
zadatke pojedinog
sustava i zaštite
dobrobiti djeteta
korisnika prava u
sustavu socijalne
skrbi

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

ishoda za dijete i/ili
izdvajanja djeteta iz
obitelji
4. Razvijati
nestigmatizirajuće
intervencije i programe
za djecu i obitelji
korisnika sustava
socijalne skrbi na
načelima
multidisciplinarnog
rada u lokalnoj
zajednici
1. Osigurati
koordinaciju u
pružanju socijalnih
usluga na razini lokalne
zajednice
2. Osigurati uvjete za
izradu liste licenciranih
pružatelja socijalnih
usluga na lokalnoj
razini s opisom vrste
usluga koje pružaju,
mogućnostima
obuhvata korisnika i
načinima financiranja
3. Osigurati donošenje
međuresornih
protokola o suradnji i
partnerstvu između
različitih sustava radi
ostvarivanja boljih
ishoda za djecu i
obitelji djece korisnika
prava u sustavu
socijalne skrbi
4. Dosljedno
primjenjivati institut
lokalnog socijalnog

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA
(MDOMSP,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

13

Razvijanje usluga za
starije osobe
usmjerenih
zadržavanju starijih
osoba u
njihovom domu

Starije osobe

Strategija
socijalne skrbi
za starije osobe
u Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2017. do 2020.
godine

14

Uspostava
koordinacije s
tijelima JLP(R)S za
područje socijalne
zaštite

Sve društvene
skupine

Akcijski plan
unaprjeđenja
sustava
socijalnih
naknada za
razdoblje od

planiranja u svrhu
izrade planova razvoja
mreže socijalnih
usluga, utemeljenih na
lokalnim potrebama i
kapacitetima za
pružanje usluga te
poticati jedinice
lokalne i područne
(regionalne)
samouprave na
provedbu lokalnih
socijalnih planova i
pratiti njihovu
provedbu
Poticanje pružanja
izvaninstitucijskih
usluga za starije osobe
na lokalnoj razini

Provedbene mjere:
1. Imenovanje
županijskih
koordinatora za
socijalnu zaštitu
2. Uspostavljanje

1. - broj pružatelja
usluga za starije osobe
po županijama.
- broj starijih osoba
kojima su osigurane
izvaninstitucijske usluge
boravka po županijama
2. JLS dostavljaju izvješće
o provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2017. – 2020.

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

1. – imenovani županijski
koordinatori za socijalnu
zaštitu
- uspostavljana mreža
koordinatora
2.

DA
(MDOMSP)

DA
(sudjelov
anje u
procesu)

NE

Uredi državne
uprave
prikupit će i
objediniti
podatke od JLS
o
provedbi
mjera iz
Strategije te su
dužni do 30.
travnja svake
godine za
prethodnu
godinu
dostaviti
MDOMSP-u
izvješća o
provedbi
mjera.
NE

2018. do 2020.
godine

mreže koordinatora

3. ožujak 2018.

PRISTUP ZDRAVSTVENOM SUSTAVU

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

Ako da, koji?

1A

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili

Instrument
izvještavanja?

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i
26

Uloga JLS
definirana?

Sve društvene
skupine

Nositelj određen?13

Pojašnjenje

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Pokazatelji12

Temelj obveze

Zaštićena skupina

1

12

Obveza

RB

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
13
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu
li JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden
instrument izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

1B

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

1C

Poticanje
ravnopravnosti
spolova

Žene

ZRS, čl.3

2

Osigurati
pristupačnost i
informacijsku
podršku za osobe s
invaliditetom u svim
zdravstvenim
ustanovama

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

3

Osigurati

Osobe s

Nacionalna

socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama)
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
U svim fazama
planiranja, donošenja i
provedbe pravnih
akata, odluka ili akcija,
potrebno je ocjenjivati
i vrednovati njihove
učinke na položaj žena,
odnosno muškaraca,
radi postizanja stvarne
ravnopravnosti
1. Izrada i provedba
plana uklanjanja
građevinskih prepreka
u svrhu osiguravanja
pristupačnosti usluga u
zdravstvenim
ustanovama
2. Izrada i provedba
plana osiguravanja
informacijske podrške
za gluhe, slijepe i druge
osobe s invaliditetom u
zdravstvenim
ustanovama
3. Izrada i provedba
plana opremanja
zdravstvenih ustanova
potrebnim
funkcionalnim
pomagalima
Osiguranje specifične

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
3. a) 30 dana od slanja
upozorenja, prijedloga ili
preporuka
pravobraniteljice
b) Na zahtjev
c) 30 dana od zahtjeva
pravobraniteljice
1. – broj intervencija i
prilagođenih sadržaja u
promatranoj godini u
odnosu na plan
– broj pristupačnih
građevina
- broj prilagođenih
sadržaja u promatranoj
godini u odnosu na plan
- broj osiguranih
funkcionalnih pomagala
u promatranoj godini u
odnosu na plan
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

Sve razine
vlasti

NE

DA

a) Obavijesti
b) Izvješća
c) Informacije i
dokumentacija
na uvid

DA (MZ,
zdravstven
e
ustanove)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. Informacije objavljene

DA (MZ)

NE (SN)

DA

Sva tijela

4

pristupačnost i
informacijsku
podršku za osobe s
invaliditetom u svim
zdravstvenim
ustanovama

invaliditetom

strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

informacije koje se
odnose na osobe s
invaliditetom

na web-stranicama MZ-a
i HZJZ-a
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

Pružiti potporu
obiteljima djece s
problemima
mentalnog zdravlja
kao i djeci čiji
članovi obitelji
imaju probleme
mentalnog zdravlja

Djeca i članovi
obitelji s
problemima
mentalnog
zdravlja

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

Organizirati i provesti
potporne
multidisciplinarne
programe u zajednici,
uz uključenost obitelji
oboljelih uz suradnju
sa organizacijama
civilnog društva

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZ,
MDOMSP,
JLP(R)S)

NE

NE

zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU I UPRAVLJANJU (UKLJUČUJE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA)

NE

Ako da, koji?

NE

Instrument
izvještavanja?

NE

Uloga JLS
definirana?

1. nije propisano

Nositelj određen?15

Poštivanje prava i

Pokazatelji14

Ustav Republike

Pojašnjenje

Sve društvene

Temelj obveze

14

Poštivanje

Zaštićena skupina

1

Obveza

RB

/

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
15
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu
li JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden
instrument izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

jednakosti i
ravnopravnosti

skupine

Hrvatske, čl.14 i
26

1A

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

1A

Poštivanje
ravnopravnosti
pripadnika svih
nacionalnih manjina
Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

Ustav Republike
Hrvatske, čl.15
st.3

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

Poticanje
ravnopravnosti
spolova

Žene

ZRS, čl.3

1B

1C

sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama)
Osiguranje općeg
biračkog prava

2. nije propisano
3. nije propisano

Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
U svim fazama
planiranja, donošenja i
provedbe pravnih
akata, odluka ili akcija,
potrebno je ocjenjivati
i vrednovati njihove
učinke na položaj žena,
odnosno muškaraca,

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva pravobranitelja

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
3. a) 30 dana od slanja
upozorenja, prijedloga ili
preporuka
pravobraniteljice
b) Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

a) Obavijesti
b) Izvješća
c) Informacije i
dokumentacija
na uvid

2

Osiguranje političke
zastupljenosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.7 t.8,
čl.20

2A

Osiguranje političke
zastupljenosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.22
st.1

2B

Osiguranje političke
zastupljenosti

ZLI, čl.117

2C

Osiguranje političke
zastupljenosti

Pripadnici
hrvatskog
naroda (u JLS u
kojima
pripadnici NM-a
čine većinsko
stanovništvo)
Nacionalne
manjine

2D

Osiguranje općeg
biračkog prava

Državljani
drugih država
članica EU-a

2E

Osiguranje političke
zastupljenosti

Nacionalne
manjine

Zakon o pravu
državljana
drugih država
članica EU-a u
izborima za
predstavnička
tijela lokalne i
područne
(regionalne)
samouprave
ZLI, čl.111-116

2F

Osiguranje političke
zastupljenosti

Nacionalne
manjine

ZLI, čl.103-104,
čl.106-110

ZLP(R)S, čl. 41a

radi postizanja stvarne
ravnopravnosti
Primjena mjera za
ostvarenje prava na
zastupljenost u
predstavničkom tijelu
JLS-a
Primjena mjera za
ostvarenje prava na
zastupljenost u
izvršnom tijelu JLS-a
Primjena mjera za
ostvarenje prava na
zastupljenost u
predstavničkom i
izvršnom tijelu JLS-a

c) 30 dana od zahtjeva
pravobraniteljice
1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

Osiguranje
zastupljenosti
predstavnika NM-a u
predstavničkim tijelima
JLS-a
Osiguranje
zastupljenosti u
predstavničkom tijelu

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

NE

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

DA
(prem
a
UZPN
M-u)
NE

Osiguranje prava na
zamjenika općinskog
načelnika,
gradonačelnika i
župana
Izbor zamjenika
općinskog načelnika,

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

NE

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM

JLS

NE

DA
(prem
a
UZPN
M-u)
DA
(prem

/

Podaci i
izvješća

2G

Osiguranje političke
zastupljenosti

Pripadnici
hrvatskog
naroda (u JLS u
kojima
pripadnici NM-a
čine većinsko
stanovništvo)
Nacionalne
manjine

ZLP(R)S, čl. 41a
st.3

3

Financiranje rada
vijeća NM-a

3A

Financiranje
koordinacija vijeća
NM-a

Nacionalne
manjine

ZRVKPNM, čl.23
st.1, čl.26

3B

Osigurati ostvarenje
prava vijeća NM-a

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.31
st.2

3C

Konzultiranje vijeća
NM-a

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.32
st.1

4

Osnivanje
savjetodavnih tijela

Mlade osobe

ZSM, čl.5 st.1,
čl.6 st. 1 i 2,
čl.10

16

UZPNM, čl.28
st.1

gradonačelnika,
odnosno župana bira
se iz reda pripadnika
NM-a
Primjena mjera za
ostvarenje prava na
zastupljenost u
izvršnom tijelu JLS-a u
kojima pripadnici NM-a
čine većinsko
stanovništvo
Osiguravanje sredstva
za rad i obavljanje
administrativnih
poslova
Sredstva za rad
osiguravaju JLS s čijeg
su područja vijeća i
predstavnici NM-a
osnovali koordinaciju.
Općim aktima urediti
način, rokove i
postupak ostvarivanja
prava popisanih u st.1
čl. 31
Prilikom pripreme
općih akata zatražiti od
vijeća NM-a mišljenje i
prijedloge o
odredbama kojima se
uređuju prava i
slobode NM-a
1. Pokretanje izbora na
temelju odluke o
osnivanju savjeta
mladih, objavom

3. Na zahtjev

a
UZPN
M-u)

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

NE

DA
(prem
a
UZPN
M-u)

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

Nositelj

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

JLS

NE

NE

/

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

JLS

Nositelj

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

„Poglavars
tvo“16

Nositelj

DA

Podaci i
izvješća

1. Podaci o provedbi
ZSM-a (nije
konkretizirano)
2. Ministar za
demografiju, obitelj,

Predstavni
čka tijela
JLS-a

Nositelj

DA

Izvješće

Doslovno preuzeto iz zakonske odredbe. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 109/07,
ukinuta su poglavarstva kao izvršna tijela JLS-a.

javnog poziva za
isticanje kandidatura

mlade i socijalnu politiku
3. Godišnje

2. Izbor članova i
zamjenika članova
tajnim glasovanjem
4A

Osiguranje uvjeta za
rad savjeta mladih

Mlade osobe

ZSM, čl.5 st.2,
čl.22 st.1, čl.23

U okviru raspoloživih
sredstava, JLS su dužne
osigurati: (1) podršku u
informiranju i
savjetovanju o
pitanjima od interesa
za mlade putem
tiskovina, elektroničkih
medija, informatičke
tehnologije i sl., (2)
sudjelovanje u radu
predstavničkog tijela
davanjem mišljenja,
prijedloga i preporuka
o pitanjima od interesa
za mlade, (3)
uključivanje u suradnju
na nacionalnoj i
međunarodnoj razini,
razmjenu dobrih praksi
i izradu javnih politika
za mlade, (4)
financijska sredstva za
rad, (5) prostor za
održavanje sjednica
savjeta.

1. Podaci o provedbi
ZSM-a (nije
konkretizirano)
2. Ministar za
demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku
3. Godišnje

JLS

Nositelj

DA

Izvješće

4B

Suradnja izvršnih
tijela JLS-a sa
savjetom mladih

Mlade osobe

ZSM, čl.25

1. Održavanje
zajedničkog sastanka
najmanje svaka tri
mjeseca

1. Podaci o provedbi
ZSM-a (nije
konkretizirano)
2. Ministar za
demografiju, obitelj,

Izvršna
tijela JLS-a

Nositelj

DA

Izvješće

5

Odazivnost

Sve društvene
skupine

Ustav Republike
Hrvatske, čl.46

6

Osigurati tehničku
podršku ili druge
oblike pomoći kako
bi svim osobama s
invaliditetom bili
dostupni temeljni
dokumenti od
značaja za političko
sudjelovanje na
lokalnoj, regionalnoj
ili nacionalnoj razini
i kako bi se olakšalo
sudjelovanje osoba
s invaliditetom u
predstavničkim i
izvršnim tijelima

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

7

Promicati
sudjelovanje žena i
mladih osoba s
invaliditetom u
javnom i političkom

Žene i mlade
osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s

2. Polugodišnja izvješća
savjetu mladih o
aktivnostima od
interesa mladih osoba

mlade i socijalnu politiku
3. Godišnje

Davanje odgovora na
prijedloge, predstavke i
pritužbe građana
1. Izraditi analizu
dostupnosti
dokumenata za sve
osobe s invaliditetom,
te opreme koja je
dostupna na svim
razinama političkog
djelovanja (scanneri,
pisači na Brailleovom
pismu itd.), uključujući
njihovu zastupljenost u
predstavničkim i
izvršnim tijelima
2. Povećati dostupnost
dokumenata različitih
formata sukladno
potrebama osoba s
invaliditetom i
osigurati potrebnu
opremu (scanneri,
pisači na Brailleovom
pismu itd.) u svrhu
olakšavanja
sudjelovanja osoba s
invaliditetom u
predstavničkim i
izvršnim tijelima
Organizirati javne
rasprave, okrugle
stolove i seminare u
svrhu informiranja i
senzibiliziranja javnosti

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano
1. - izrađena analiza
dostupnosti dokumenata
i opreme za osobe s
invaliditetom
– povećana dostupnost
dokumenata
– osigurana potrebna
oprema u
predstavničkim i
izvršnim tijelima u svrhu
pristupačnosti osobama
s invaliditetom
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

NE

NE

NE

/

DA (MU)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. – broj održanih javnih
rasprava, okruglih
stolova, seminara
– broj sudionika na
javnim raspravama,

DA
(MDOMSP,
URSVRH)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.

djelovanju na svim
razinama

invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

o mogućnostima
uključivanja žena i
mladih s invaliditetom
u javni i politički život

okruglim stolovima,
seminarima
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

8

Promicati
sudjelovanje žena i
mladih osoba s
invaliditetom u
javnom i političkom
djelovanju na svim
razinama

Žene i mlade
osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Izraditi i uvoditi rodno
osjetljive programe
putem županijskih
povjerenstava za
ravnopravnost spolova
s naglaskom na
poboljšanje položaja
žena s invaliditetom

1. – broj izrađenih
programa
– broj lokaliteta gdje su
uvedeni ti programi
– broj sudionika
provedbe programa
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2017. – 2020.

DA
(URSVRH,
županij-ska
povjerenstva za
ravnopravnost
spolova)

NE (SN)

DA

9

Promicati
sudjelovanje žena i
mladih osoba s
invaliditetom u
javnom i političkom
djelovanju na svim
razinama

Žene i mlade
osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Kontinuirano
procjenjivati kvalitetu
primjene rodno
osjetljivih programa
putem županijskih
povjerenstava za
ravnopravnost spolova
s naglaskom na
poboljšanje položaja
žena s invaliditetom

DA
(županijska
povjerenstva za
ravnopravnost
spolova)

NE (SN)

DA

10

Razvijati
partnerstvo državne
i javne uprave s
udrugama osoba s
invaliditetom na

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s

Osigurati sudjelovanje
predstavnika udruga
osoba s invaliditetom u
radu Savjeta za razvoj
civilnoga društva

1. – kontinuirana
procjena zadovoljstva
krajnjih korisnika
provedenim programima
– povećana dostupnost
informacija/edukacije o
sudjelovanju i
uključivanju osoba s
invaliditetom u politički i
javni život
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. – predstavnici udruga
osoba s invaliditetom
(član i zamjena člana)
imenovani u Savjet za
razvoj civilnoga društva

DA
(UZUVRH)

NE (SN)

DA

siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.

svim razinama

11

Sustavno financirati
saveze i udruge
osoba s
invaliditetom
omogućujući
njihovo djelovanje u
cilju unapređenja
kvalitete života
osoba s
invaliditetom

invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

– broj održanih sjednica
Savjeta na kojima su
sudjelovali predstavnici
udruga osoba s
invaliditetom (član i
zamjena člana) u odnosu
na ukupan broj održanih
sjednica
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. Poboljšati
dostupnost i
transparentnost
podataka o rezultatima
projekata i programa
financiranih iz javnih
izvora koje provode
organizacije civilnoga
društva s izdvojenim
podacima o
financiranju projekata i
programa u području
potpore osobama s
invaliditetom,
osobama s posebnim
potrebama i socijalno
ugroženim skupinama
2. Redovito
prikupljanje i
objavljivanje
informacija o
raspisanim natječajima
relevantnim za rad
udruga osoba s
invaliditetom na
nacionalnoj i lokalnim
razinama i njihovo

1. – izrađena i usvojena
godišnja Izvješća o
financiranju projekata i
programa organizacija
civilnog društva iz javnih
izvora s izdvojenim
podacima o financiranju
projekata i programa u
području potpore
osobama s invaliditetom,
osobama s posebnim
potrebama i socijalno
ugroženim skupinama
– broj obavijesti
objavljenih na mrežnim
stranicama Ureda za
udruge o natječajima
relevantnim za rad
udruga osoba s
invaliditetom na
nacionalnoj i lokalnim
razinama
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

DA
(UZUVRH)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

12

Podići razinu
uključenosti romske
nacionalne manjine,
s posebnim
naglaskom na
žene, u javni i
politički život
lokalne zajednice

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

13

Ojačati kapacitete
udruga i ostalih
oblika udruživanja
pripadnika romske
nacionalne manjine,
s posebnim
naglaskom na

Romi

Nacionalna
strategija za
uključivanje
Roma, za
razdoblje od
2013. do 2020.
godine

objavljivanje na
mrežnim stranicama
Ureda za udruge
Provedbene mjere izrada analize o
zastupljenosti romske
nacionalne manjine
u stanovništvu, u
predstavničkim tijelima
JLP(R)S
radi ostvarivanja prava
zastupljenosti
propisanih UZPNM,
organiziracija seminara
za novoizabrane
članove vijeća,
predstavnike
romske nacionalne
manjine i JLP(R)S o
njihovim funkcijama,
pravima i obvezama,
edukacija pripadnika
romske zajednice za
sudjelovanje u
procesima
odlučivanja, o
ostvarivanju prava i
većoj uključenosti u
društveni život te
donošenje,
provedbu i/ili praćenje
politika na nacionalnoj
i EU razini
Provedbene mjere –
uspostavljanje
partnerstva i prijenosa
znanja između
organizacija civilnog
društva i romskih
udruga pri raspisivanju

1. - broj pripadnika
romske NM uključenih u
radna, savjetovna i druga
tijela JLP(R)S,
disgregirano po
rodnoj pripadnosti
- broj lokalnih inicijativa
koje teže uključivanju
romske zajednice u
procese odlučivanja na
lokalnoj razini o
pitanjima koja su
relevantna za njihov
svakodnevni život
- broj romskih inicijativa
prema JLP(R)S i njihova
uspješnost u postizanju
definiranih ciljeva
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA
(MZOS,MU
, URSVRH,
ULJPPNM,
SNM, UZU,
PRS,
JLP(R)S)

NE

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te
izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

1. Broj, postotak i vrsta
romskih udruga koje
uspješno provode
projekte zagovaranja i
rješavanja
problema u romskoj i
široj zajednici

DA
(MZOS,MU
, URSVRH,
ULJPPNM,
SNM, UZU,
PRS,
JLP(R)S)

NE

DA

Nositelji mjera
odgovorni su
za praćenje i
prikupljanje
podataka o
provedbi
mjera te

osnaživanje udruga i
ostalih oblika
udruživanja
koje vode Romkinje,
za zagovaranje i
rješavanje problema
u romskoj i široj
zajednici

14

Osigurati
pretpostavke za
aktivno i svrhovito
uključivanje djece u

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici

natječaja za
financiranje
programa/projekata
usmjerenih na
rješavanje problema
romske nacionalne
manjine, organiziranje
edukativnih programa
za predstavnike
romskih udruga o
rukovođenju, o
osnivanju i upravljanju
udrugama, uvođenje
posebne donatorske
linije za
financiranje civilnih
inicijativa s ciljem
demokratizacije i
mobilizacije romskih
zajednica, s
posebnim naglaskom
na inicijative žena,
edukacije predstavnika
romskih udruga za
informatičko
opismenjavanje,
edukacije predstavnika
romskih udruga o
mogućnostima
financiranja njihovih
projekata i aktivnosti
kroz EU fondove te o
mogućnostima
stvaranja partnerstava
i umrežavanja kroz
međunarodne projekte
1. Umrežavati Dječja
vijeća, Dječje forume i
Vijeća učenika u
lokalnoj zajednici,

2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

izvještavaju o
tome jednom
godišnje
koordinacijsko
tijelo.

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati

donošenje
strategija/
akcijskih planova za
djecu na lokalnim
razinama i
kontinuirano
razvijati mehanizme
sudjelovanja djece u
lokalnim
zajednicama prema
njihovim
mogućnostima

15

Promicati pravo
djece na
sudjelovanje u
javnom životu
lokalne zajednice

Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

uključiti ih u izradu
lokalnih
strategija/akcijskih
planova te za njihovu
provedbu osigurati
financijska sredstva
2. Definirati
mehanizme osnivanja i
djelovanja Dječjih
vijeća na lokalnim
razinama, mehanizme
izravne komunikacije
djece s predstavnicima
lokalnih vlasti i
osigurati način izbora
djece u Dječja vijeća na
demokratski način
prema pozitivnim
iskustvima i programu
Saveza društava Naša
djeca Hrvatske
3. Osigurati
sudjelovanje ranjivih
skupina djece u dječjim
predstavničkim tijelima
1. Poticati umrežavanje
udruga i ustanova u
lokalnoj zajednici koje
promoviraju i ostvaruju
pravo djece na
sudjelovanje
2. Osigurati aktivno
sudjelovanje djece u
lokalnim kampanjama i
lokalnim akcijama koje
se odnose na život svih
građana lokalne
zajednice

provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA
(MDOMSP,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja)

OČUVANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI

Nediskriminatorno
postupanje

Sve društvene
skupine

ZSD, čl.8, čl.9
st.1

Ako da, koji?

1A

Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim
osobinama) u
službenom postupanju
Poštivanje prava i
sloboda pojedinaca
(neovisno o njihovoj
rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom
ili drugom uvjerenju,
nacionalnom ili
socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju,
naobrazbi, društvenom
položaju ili drugim

Instrument
izvještavanja?

Ustav Republike
Hrvatske, čl.14 i
26

Uloga JLS
definirana?

Sve društvene
skupine

Nositelj određen?18

Pojašnjenje

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Pokazatelji17

Temelj obveze

Zaštićena skupina

1

17

Obveza

RB

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano

NE

NE

NE

/

1. Podaci vezani uz
diskriminaciju (nije
konkretizirano)
2. Pučki pravobranitelj
3. 30 dana od primanja
zahtjeva pravobranitelja

Sve razine
vlasti

NE

DA

Očitovanja,
podaci i
dokumenti

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
18
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu
li JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden
instrument izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

1B

Poštivanje
jednakosti i
ravnopravnosti

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.4
st.2 i 4

2

Jamstvo posebnih
prava i sloboda

Nacionalne
manjine

URH, čl.15 st.4

3

Sufinanciranje radio
i televizijskih
programa
namijenjenih
nacionalnim
manjinama

Nacionalne
manjine

UZPNM, čl.18
st.2

4

Kontinuirano
poticati i podupirati
projekte koji
afirmiraju kreativne
i umjetničke
mogućnosti osoba s
invaliditetom,
uključujući i
projekte koji potiču
umrežavanja i
uključenost osoba s
invaliditetom na
projektima u
institucionalnoj i
neovisnoj kulturi, na
međunarodnoj,
nacionalnoj i
lokalnoj razini

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

osobinama)
Poštivanje prava i
sloboda pripadnika
NM-a u službenom
postupanju
Osigurati pripadnicima
NM-a kulturnu
autonomiju
Osiguravaju sredstva za
sufinanciranje
programa radio i
televizijskih postaja u
vlasništvu JLS-a
namijenjenih NM-u,
sukladno
mogućnostima i prema
kriterijima koje utvrde
nadležna tijela JLS-a na
prijedlog vijeća NM-a
Sufinancirati programe
ustanova, udruga i
drugih subjekata u
kulturi koji na
profesionalnoj i
amaterskoj razini
djelovanja afirmiraju
kreativne i umjetničke
mogućnosti osoba s
invaliditetom

1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

Sve razine
vlasti

NE

DA

Podaci i
izvješća

1. nije propisano
2. nije propisano
3. nije propisano
1. nije propisano
2. Savjet za NM
3. Na zahtjev

NE

NE

NE

/

JLS

Nositelj

DA

Podaci i
izvješća

1. Broj i iznos
dodijeljenih potpora
programima ustanova,
udruga i drugih
subjekata u kulturi
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA (MK,
JLP(R)S)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

OSTALO (uravnoteženi razvoj, komunalna djelatnost, informiranje, međunarodna suradnja, hitna ili krizna stanja, međuresorna suradnja, zaštita od nasilja, zaštita od

trgovanja)

NE (SN)

DA

Ako da, koji?

DA
(MRRFEU)

Instrument
izvještavanja?

1. - broj i iznos potpora
na potpomognutim
područjima RH
- završeno mapiranje
siromaštva (izrada
'povertymappinga') s
identificiranim
degradiranim
područjima za program
regeneracije;
- pripremljeni
intervencijski planovi za
pet pilot projekata;
- provedba pilot
projekata
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Kontinuirano

Uloga JLS
definirana?

1. Provedbena mjera
poticanja
poduzetničkih
pothvata usmjerenih
tržištu rada, projekata
socijalnog
poduzetništva,
infrastrukturnih i
drugih razvojnih
projekta koji se
razvijaju kroz
partnerske modele
suradnje središnje
vlasti s JLPS
2. Provedbena mjera
pripreme i provedbe
pilot projekata fizičke,
ekonomske i socijalne
regeneracije
depriviranih zajednica
u slabije razvijenim
urbanim i ruralnim
područjima
Glavni cilj: Smanjenje

Nositelj određen?20

Program
provedbe
Strategije borbe
protiv
siromaštva i
socijalne
isključenosti u
Republici
Hrvatskoj
(2014.-2020.)
za razdoblje od
2014. do 2016.

Pokazatelji19

Stanovnici
potpomognu-tih
područja koja su
izložena fizičkoj,
socijalnoj i
ekonomskoj
deprivaciji
(socijalno
ranjive skupine
kao što su Romi,
povratnici,
izbjeglice i
raseljene osobe,
hrvatski
branitelji i
obitelji smrtno
stradalih
hrvatskih
branitelja, te
osobe/obitelji u
riziku od
siromaštva)

Pojašnjenje

Temelj obveze

19

Povećanje
investiranja u
depriviranim
područjima

Zaštićena skupina

1

Obveza

RB

Praćenje
izvještaja o
provedbi
natječaja i
posebnih
programa

1. Koje podatke moraju gradovi prikupljati da bi dokazali ispunjavanje te obveze?
2. Koga gradovi (jedinice lokalne i regionalne samouprave) izvještavaju o ispunjenju obveze?
3. Rokovi provedbe
20
Je li definiran nositelj obveze (tko), je li uloga JLS u provedbi mjere/ispunjavanju obveze konkretno definirana (jasno je izraženo koju su mjeru dužne provesti JLS) i jesu
li JLS nositelj ili sunositelj mjere, i je li specifično naveden instrument izvještavanja o provedbi/ispunjavanju obveze odgovara se sa DA ili NE. Ukoliko je naveden
instrument izvještavanja, u posljednji se stupac upisuje koji je to instrument.

2

Nadzirati provedbu
propisa za
osiguravanje
pristupačnosti
građevina osobama
s invaliditetom i
smanjenom
pokretljivosti kod
gradnje novih i
rekonstrukcije
postojećih
građevina

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

3

Nadzirati provedbu
propisa za
osiguravanje
pristupačnosti
građevina osobama
s invaliditetom i
smanjenom
pokretljivosti kod
gradnje novih i
rekonstrukcije
postojećih
građevina

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

nejednakosti
degradiranih područja
Pratiti provedbu
propisa za osiguranje
pristupačnosti
građevina osobama s
invaliditetom i
smanjenom
pokretljivosti kod
gradnje novih i
rekonstrukcije
postojećih građevina
sukladno Pravilniku o
osiguranju
pristupačnosti
građevina osobama s
invaliditetom i
smanjenom
pokretljivosti
Izraditi objedinjeni
obrazac ankete u svrhu
osiguravanja kvalitete i
točnosti u prikupljanju
podataka za izradu
objedinjenih godišnjih
izvješća za županije i
Grad Zagreb o
ukupnom broju izdanih
akata i provoditi
jedinstveno
anketiranje jedinica
lokalne i područne
(regionalne)
samouprave o broju
intervencija
(zabilježenih
nepravilnosti) u
postupcima izdavanja
tih akata zbog
neprimjene odredbi o

1. Smanjen broj
intervencija u
postupcima izdavanja
akata za građenje
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA
(MGIPU,
JLP(R)S)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. Godišnja izvješća koja
sadrže ukupan broj
izdanih akata i podatke o
broju akata koji su izdani
uz prethodnu
intervenciju s obzirom na
uočenu neprimjenu
odredbi pristupačnosti
temeljem dostavljenih
podataka svih jedinica
lokalne i područne
samouprave
2. Obveza dostave
podataka MGIPU
zaključno s 31. siječnja
tekuće godine za
prethodnu godinu
3. Kontinuirano –
jednom godišnje

DA
(JLP(R)S) –
Upravni
odjeli za
graditeljstvo i
prostorno
uređenje
svih
županija i
Grada
Zagreba)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

4

Nadzirati provedbu
propisa za
osiguravanje
pristupačnosti
građevina osobama
s invaliditetom i
smanjenom
pokretljivosti kod
gradnje novih i
rekonstrukcije
postojećih
građevina

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

5

Osiguravanje
pristupačnosti
javnog prometa
osobama s
invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

6

Omogućiti slobodno
pretraživanje,
primanje i
prosljeđivanje

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za

pristupačnosti
građevina
Osiguranje posebne
proračunske pozicije
na kojoj će se planirati i
iskazivati utrošena
financijska sredstva za
uklanjanje
građevinskih i drugih
prepreka uzevši u obzir
uvođenje Univerzalnog
dizajna

1. Broj tijela državne
uprave i JLP(R)S koji su
osigurali proračunsku
poziciju i broj izvršenih
prilagodbi postojećih
objekata javne namjene
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA (sva
tijela
državne
uprave i
JLP(R)S
koja u tu
svrhu
ulažu
sredstva)

DA

DA

Osiguranje
pristupačnosti javnog
cestovnog prometa
osobama s
invaliditetom

1. – broj kolodvora i
stajališta prilagođenih
pristupu i korištenju od
strane osoba s
invaliditetom
– broj kolodvora i
stajališta opremljenih
sredstvima komunikacije
temeljenih na
univerzalnom dizajnu i
prilagođenih osobama s
invaliditetom
– broj cestovnih
prijevoznih sredstava
prilagođenih osobama s
invaliditetom
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA (MPPI)

NE (SN)

DA

1. Učiniti dostupnima
informacije tijela
državne uprave prema
osobama s

1. – dostupni sadržaji
tijela državne i javne
uprave u pristupačnom
obliku

DA (MU)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna

informacija prema
izboru pojedinca –
osobe s
invaliditetom na
ravnopravnoj osnovi
s drugim članovima
društva

osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

invaliditetom u
prihvatljivim oblicima i
tehnologijama, ovisno
o individualnim
mogućnostima
komuniciranja
pojedinca – osobe s
invaliditetom
2. Učiniti
komunikacijske
sustave, e-usluge i
informacijske sadržaje
javne vlasti
pristupačnijim
osobama s
invaliditetom uz
pomoć novih
tehnologija
3. Potaknuti javne
službe na upotrebu
većeg broja e-usluga
putem projekta eGrađani te javnih tijela
na informiranje i
komuniciranje s
građanima u obliku koji
je prihvatljiv osobama
s invaliditetom
4. Kontinuirano
senzibilizirati
zaposlene u IKT
sustavima javnih
ustanova u svrhu
razumijevanja potreba
i kvalitetnijeg pružanja
usluga osobama s
invaliditetom

– senzibilizirana javna
uprava, odnosno
službenici, u odnosu
prema osobama s
invaliditetom prema
Direktivi Europskog
parlamenta i Vijeća o
dostupnosti internetskih
stranica tijela u javnom
sektoru
– stranice središnjeg
državnog portala
www.gov.hr prilagođene
sukladno smjernicama za
pristupačnost sadržaja
internetskih sadržaja
– prošireni projekt eGrađani s većim brojem
e-usluga koji omogućuje
veći pristup javnim
informacijama na
jednom mjestu, te
siguran pristup osobnim
podacima
– osiguran veći broj eusluga
– slabovidnim osobama
omogućen viši stupanj
prilagodbe sadržaja na
web-stranicama
https://www.gov.hr/
– senzibilizirana javna
uprava, odnosno
službenici, u odnosu
prema osobama s
invaliditetom
– zaposlenici IKT sustava
javne uprave upoznati sa
Strategijom e-Hrvatska
2020

su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

7

8

9

Kontinuirano
promovirati
Konvenciju o
pravima osoba s
invaliditetom
Ujedinjenih naroda,
relevantne
preporuke Vijeća
Europe i informirati
o potrebnim
promjenama u
društvu s obzirom
na preuzete
obaveze i
međunarodne
ugovore kojih je RH
stranka
Nastaviti suradnju s
međunarodnim
tijelima i
organizacijama
nadležnim za zaštitu
i promicanje
ljudskih prava osoba
s invaliditetom

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Provoditi tematski
definiranu obuku te
druge oblike
informiranja i
savjetovanja nositelja i
sunositelja mjera
Nacionalne strategije o
provedbi svih
odredaba Konvencije

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Podnositi izvješća o
provedbi preuzetih
obveza sukladno
međunarodnim

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za

Pratiti rad Vijeća
Europe na području
promicanja i zaštite
prava osoba s
invaliditetom aktivnim
sudjelovanjem u
radnim tijelima VE te
prevoditi, distribuirati i
integrirati njihove
preporuke u strateške
dokumente, politike i
programe na
nacionalnoj,
regionalnoj i lokalnoj
razini
Izrađivati izvješća o
provedbi preuzetih
obveza sukladno
međunarodnim

2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano
1. dostupnost edukacije,
broj održanih radionica i
broj uključenih nositelja i
sunositelja mjera u
edukaciju
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. Raspoloživost i oblici
ostvarene suradnje
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA
(nadležna
tijela
državne
uprave i
JLP(R)S)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. Izrađena izvješća o
provedbi preuzetih
obveza sukladno
međunarodnim

DA
(MDOMSP)

NE (SN)

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna

instrumentima na
području
promicanja i zaštite
prava osoba s
invaliditetom

osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

instrumentima na
području promicanja i
zaštite prava osoba s
invaliditetom

instrumentima
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

10

Osigurati i
prilagoditi dječja
igrališta, sportske
terene i parkove
djeci s teškoćama u
razvoju

Djeca s
teškoćama u
razvoju

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

Osigurati pristupačnost
dječjih igrališta,
sportskih terena i
parkova prilagođenih
djeci s teškoćama u
razvoju (postojećih i
novoizgrađenih)

1. – broj prilagođenih
postojećih sadržaja
– broj novoizgrađenih
sadržaja
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. Kontinuirano

DA
(JLP(R)S)

DA

DA

11

Pripremiti planove
za pružanje skrbi
osobama s
invaliditetom u
katastrofi

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

1. U planove djelovanja
civilne zaštite na svim
razinama ugraditi
zadaće/postupanje
operativnih snaga
sustava civilne zaštite u
provođenju mjera i
aktivnosti spašavanja
osoba s invaliditetom u
velikoj nesreći i
katastrofi
2. Posebnim odlukama
nadležnih središnjih
tijela državne uprave i
predstavničkih tijela
JLP(R)S odrediti
nositelje obveza koji za
njihovo provođenje

1. – provođenje skrbi o
osobama s invaliditetom
u velikoj nesreći i
katastrofi ugrađeno je u
planove djelovanja
sustava civilne zaštite i
operativne planove
civilne zaštite
– donesene posebne
odluke na razini TDU i
JLP(R)S i izrađeni
operativni planovi civilne
zaštite
– utvrđena mjesta za
provođenje skrbi i
osiguravanje hitnih
potreba osoba s
invaliditetom

DA (DUZS)

NE (SN)

DA

su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.
Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

12

Pripremiti planove
za pružanje skrbi
osobama s
invaliditetom u
katastrofi

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

13

Osposobiti i
pripremiti osoblje
civilne zaštite za
sudjelovanje u skrbi
o osobama s
invaliditetom u
katastrofi

Osobe s
invaliditetom

Nacionalna
strategija
izjednačavanja
mogućnosti za
osobe s
invaliditetom od
2017. do 2020.
godine

trebaju izraditi
operativne planove
civilne zaštite
3. Sukladno
provedbenim
propisima utvrditi
mjesta za provođenje
skrbi i osiguravanje
hitnih potreba osoba s
invaliditetom
Definirati primjerene
dopunske načine
uzbunjivanja osoba s
invaliditetom, različite
od standardnih, koji se
koriste za potrebe
javnog uzbunjivanja,
osobito uvesti uporabu
novih tehnologija i
uvesti nove operativne
komunikacijske
postupke, s naglaskom
na prilagođavanje
prijenosa informacija
primjerenih
kategorijama
invaliditeta
1. U svim aktivnostima
sustava
(osposobljavanjima,
vježbama) davati
poseban naglasak na
sadržaje o načinu
provođenja skrbi o
osobama s
invaliditetom,
osiguravati
odgovarajuću opremu
za osoblje operativnih
snaga koje će

2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2018.

1. Uvođenje u praksu
novih tehnologija javnog
uzbunjivanja
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2020.

DA (DUZS,
JLP(R)S)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

1. – broj osoblja
operativnih snaga
sustava civilne zaštite
osposobljen za
profesionalno korektno i
nepristrano postupanje
prema osobama s
invaliditetom u
intervencijama u
katastrofi
– pripremljene i
provedene dvije
terenske vježbe

DA (DUZS,
JLP(R)S)

DA

DA

Sva tijela
zadužena za
provedbu
mjera obvezna
su do 31.
siječnja svake
godine
dostaviti
izvješća o
provedbi
mjera iz svoje
nadležnosti
MDOMSP-u.

14

Praćenje provedbe
integracije osoba
kojima je odobrena
međunarodna
zaštita

Osobe kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita

Akcijski plan za
integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna

sudjelovati u pružanju
žurne pomoći osobama
s invaliditetom u
katastrofi
2. Provesti dvije
terenske vježbe
operativnih kapaciteta
sustava civilne zaštite
na opću temu skrbi o
osobama s
invaliditetom u
katastrofi
3. Evakuaciju, hitan
prijevoz, utočište i
rehabilitaciju u
katastrofi osigurati
korištenjem svih
kapaciteta
prilagođenih
specifičnim potrebama
osoba s invaliditetom
4. Planovima
djelovanja civilne
zaštite utvrditi zadaće
operativnim snagama
sustava civilne zaštite,
identificirati
materijalne potrebe i
izvore njihovog
zadovoljavanja,
pripremiti se za
provođenje zadaća iz
nadležnosti sudionika i
operativnih snaga
sustava civilne zaštite
Uspostaviti mrežu
kontakt osoba za
ostvarivanje prava
osoba kojima je
odobrena

– stupanj prilagođenosti
i iskorištenosti svih
kapaciteta koji će se
utvrditi analizom
spremnosti tih
kapaciteta odnosno
analizom spremnosti
sustava civilne zaštite
– aktivnost je razrađena
u Planovima djelovanja
civilne zaštite na svim
razinama sustava civilne
zaštite, nacionalnoj,
područnim i lokalnim
razinama
2. Podnošenje izvješća o
provedbi mjere
MDOMSP-u
3. 2019. i 2020.

1. Imenovane kontakt
osobe na lokalnoj razini
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. 2018. ili 2019. godina

DA
(nadležna
tijela
državne
uprave)

NE (SN)

NE

/

hrvatsko društvo

15

Unapređenje
postojećih
procedura
postupanja i okvira
integracije

Osobe kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita

16

Osigurati pravo
djeteta na
dobivanje
odgovarajuće i
pravodobne
državne podrške
njegovim
roditeljima u
ispunjavanju
roditeljskih
odgovornosti i
dužnosti

Djeca

17

Osigurati
ostvarivanje prava
djeteta na nenasilno
školsko okruženje
eliminiranjem
tolerantnih stavova

Djeca

zaštita za
razdoblje od
2017. do 2019.
godine
Akcijski plan za
integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita za
razdoblje od
2017. do 2019.
godine
Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od

međunarodna zaštita
na lokalnoj razini

Evaluacija Akcijskog
plana za integraciju
osoba kojima je
odobrena
međunarodna zaštita

1. Provedena evaluacija
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. 2018. godina

DA
(ULJPPNM)

NE (SN)

NE

/

1. Razvijati i osigurati
provođenje i
dostupnost širokog
raspona kvalitetnih,
djelotvornih i
evaluiranih programa
podrške roditeljima u
usvajanju vrednota i
vještine nenasilnog
odgoja i
odgovornog
roditeljstva, a u skladu
s raznolikim
potrebama djece i
životnim okolnostima
roditelja
2. Kontinuirano
razvijati katalog
učinkovitih programa
podrške roditeljstvu u
lokalnim zajednicama
1. Osigurati na svim
razinama (od državne
do lokalne) podršku
financiranju programa
suzbijanja nasilja među
djecom i nad djecom u

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA
(MDOMSP,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali

prema nasilju nad
djecom i među
djecom i
stigmatiziranje
djece s iskustvom
vršnjačkog nasilja

18

Dugoročno,
sistematizirano,
planirano i
organizirano
usmjeravati
aktivnosti na
suzbijanju nasilja
među djecom i nad
djecom na svim
razinama (lokalnoj i
državnoj)

2014. do 2020.
godine

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

školskom okruženju
2. Zastupati promjene
terminologije u manje
stigmatizirajuće
pojmove i odrediti
kriterije za praćenje
promjena
terminologije
1. Razviti kriterije
praćenja učinkovitosti
primjene postojećeg
Protokola postupanja u
slučajevima vršnjačkog
nasilja u školi te
unaprijediti standarde
profesionalnog
djelovanja u ranom
prepoznavanju i
zaustavljanju nasilja
djece u školskom
okruženju
2. Proširiti raspon
aktivnosti koje se
poduzimaju u cilju
sprječavanja nasilja
među djecom u
školama uvođenjem
programa vršnjačke
medijacije u školski
kurikulum
3. Osiguravanje i
organiziranje
kontinuirane,
djelotvorne i
evaluirane edukacije za
sve (učitelji, roditelji,
djeca) u vezi s nasiljem
među djecom
4. Temeljem analize
ishoda i katalogizacije

nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

19

Osigurati
međusektorsku
suradnju na
nacionalnoj i
lokalnoj razini u
provedbi
koordiniranih
aktivnosti svih
resora usmjerenih
na eliminaciju
nasilja među i nad
djecom te načine
kontinuiranog
praćenja stanja i
javnog izvješćivanja

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

20

Povećati i učiniti
vidljivijom
sudjelovanje djece i
mladih u procesima
donošenja odluka o
aktivnostima i

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od

djelotvornih programa
osigurati uvjete za
autonomiju i
odgovornosti škola za
odabir i provođenje
preventivnih programa
1. Poticati na
nacionalnoj razini, ali i
na razini općina i
gradova povezanost i
međuresorno
povezivanje na planu
informiranja i u
preventivnim i
intervencijskim
programima koji se
provode s ciljem
suzbijanja nasilja među
djecom i nad djecom
2. Osnovati na
županijskim razinama
povjerenstva za
preventivne aktivnosti
s ciljem razvijanja
umreženosti i
koordinacije
3. Osigurati i sustavno
unapređivati načine
sudjelovanje djece u
donošenju odluka u
vezi sa zaštitom od
nasilja u školi te u
provedbi preventivnih
programa škole
1. U programe ugraditi
načine sudjelovanje
mladih putem različitih
oblika dječjih vijeća i
vijeća mladih
2. Poticati volonterstvo

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MZO,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA
(MDOMSP,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
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programima zaštite
od nasilja u
institucijama,
zajednici i
medijskom prostoru
Podići javnu svijest
o problematici
trgovanja djecom i
odgovornost na
nacionalnoj i
lokalnoj razini za
prevenciju,
prepoznavanje i
integraciju djece
žrtava trgovanja
ljudima

2014. do 2020.
godine

Djeca

Nacionalna
strategija za
prava djece u
Republici
Hrvatskoj za
razdoblje od
2014. do 2020.
godine

i vršnjačku pomoć na
lokalnoj razini, kao i
međusektorsku
suradnju i suradnju s
civilnim društvom
1. Organizirati i
provesti javnu
kampanju o suzbijanju
trgovanja ljudima s
posebnim naglaskom
na djecu
2. Poticati lokalne
zajednice da se koriste
nacionalnim
programima u
području suzbijanja
trgovanja ljudima i
ugraditi edukaciju o
problematici trgovanja
ljudima u sve institucije
(osnovne i srednje
škole, centri za
socijalnu skrb i
zdravstvene ustanove)

nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

1. Nije definirano
2. Nije definirana obveza
izvještavanja
3. Nije definirano

DA (MUP,
MZ,
MDOMSP,
MZO,
ULJPPNM,
JLP(R)S)

NE

NE

Vijeće za djecu
(savjetodavno
tijelo Vlade
RH) prati
provedbu
strategije ali
nisu navedeni
instrumenti
izvještavanja

NAPOMENE:
1. Vezano uz obveze JLS koje proizlaze iz Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. JLS se ne pojavljuju kao nositelji mjera
iz programa već kao sunositelji. Instrument izvještavanja nije određen za svaku pojedinačnu mjeru nego je definiran u Glavi VI. Završne odredbe - Provedba, praćenje i
vrednovanje Nacionalnog programa, te se odnosi na sve mjere iz programa. Nositelji mjera obvezni su dostaviti Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade
RH izvješća o provedenim mjerama u prethodnoj godini, planiranim aktivnostima i potrebnim financijskim sredstvima u narednom proračunskom razdoblju. Međutim, nije
definirana obveza sunositelja mjera prema nositeljima, tako da nije moguće utvrditi kakve su obveze gradova u tom pogledu.
2. Vezano uz obveze JLS koje proizlaze iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.–2019. JLS se ne pojavljuju kao nositelji
mjera iz programa već kao sunositelji. Instrument izvještavanja nije određen za svaku pojedinačnu mjeru nego je definiran u Glavi V. Provedba Nacionalnog plana za borbu
protiv diskriminacije 2017.-2022., te se odnosi na sve mjere iz programa. Nositelji mjera obvezni su dostaviti Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH

izvješća o provedenim mjerama u prethodnoj godini, planiranim aktivnostima i potrebnim financijskim sredstvima u narednom proračunskom razdoblju. Međutim, nije
definirana obveza sunositelja mjera prema nositeljima, tako da nije moguće utvrditi kakve su obveze gradova u tom pogledu.
3. Vezano uz obveze JLS koje proizlaze iz Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje
od 2014. do 2016. JLS se ne pojavljuju kao nositelji mjera iz programa već kao sunositelji. Instrument izvještavanja nije određen za svaku pojedinačnu mjeru nego je
definiran u Glavi 3. Praćenje provedbe i izvještavanje, te se odnosi na sve mjere iz programa. Nositelji mjera obvezni su dostaviti Ministarstvu nadležnom za socijalnu
politiku izvješća o provedenim mjerama u prethodnoj godini. Međutim, nije definirana obveza sunositelja mjera prema nositeljima, tako da nije moguće utvrditi kakve su
obveze gradova u tom pogledu.
4. Vezano uz Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u RH 2014.-2020. JLS se pojavljuju kao dionici/sunositelji svih mjera iz plana uz brojne druge.
No, provedbene aktivnosti nisu jasno povezane s pojedinim dionicima/sunositeljima već su mjere samo pobrojane a isto tako i dionici. Nije jasno tko je odgovoran za
provedbu svake pojedine mjere niti je jasno tko je odgovoran za podnošenje izvješća nadležnom ministarstvu. Osnovano je međuresorno tijelo koje čine predstavnici
ministarstava nadležnih za poduzetništvo i obrt, vanjske i europske poslove, znanost, obrazovanje i sport, regionalni razvoj i fondove Europske unije, gospodarstvo,
poljoprivredu, rad i mirovinski sustav te socijalnu politiku i mlade. Ono je nadležno za podnošenje ukupnog izvješća o provedbi Strategije no do sada nije izrađeno ili nije
objavljeno niti jedno izvješće (vrednovanje utjecaja provedenih aktivnosti u okviru ovog Akcijskog plana obavit će se krajem 2017. i 2020. g.).
5. Prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. sve su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne
izraditi lokalne strategije/programe u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Nisu specificirati rokovi, nadzor, vrsta jedinica niti način objave
strategija/programa. Također, dužni su u roku 3 mjeseca nakon donošenja, imenovati koordinatore za provedbu mjera Nacionalne strategije. Sva tijela zadužena za
provedbu mjera Nacionalne strategije dužna su ih uvrstiti u svoje godišnje planove, te za svaku godinu osigurati sredstva iz državnog proračuna za njihovu provedbu. U
pogledu izvještavanja o provedenim mjerama, određeno je da su sva tijela zadužena za provedbu mjera dužna dostaviti izvješća MDOMSP-u. Kad se JLS pojavljuju kao
sunositelji mjera nije jasno naznačeno koje su njihove obveze u pogledu provedbe pojedinih mjera.
6. Ciljevi i mjere iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine detaljnije se uređuju trogodišnjim akcijskim planovima. Njima se,
unutar strateških područja i u okviru cilja utvrđenog strategijom, određuju specifični ciljevi, mjere, aktivnosti, nositelji, financiranje i rokovi provedbe. No, do sada je donesen
jedan akcijski plan za razdoblje 2013. do 2015. Što se tiče izvještavanja o provedenim mjerama, strategija detaljno uređuje ulogu JLP(R)S kao provedbenog tijela odnosno
partnera. Prvo, dužne su izraditi općinske, gradske i županijske akcijske planove za uključivanje Roma. Drugo, one JLP(R)S u kojima romska nacionalna manjina ostvaruje
pravo na izbor vijeća ili predstavnika, na temelju Strategije i njoj pratećih akcijskih planova, dužne su izraditi i donijeti lokalne i područne akcijske planove koji će sadržavati
prioritetne mjere s nositeljima i rokovima za uključivanje i poboljšanje položaja romske nacionalne manjine. Treće, radi uspješne provedbe ciljeva Strategije i mjera akcijskih
planova dužne su osnovati povjerenstva lokalne i područne samouprave za praćenje nacionalne strategije na svom području. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih

manjina ima ulogu kontaktne točke za praćenje provedbe strateških mjera od strane nositelja mjera i drugih uključenih aktera i dionika. Nositelji mjera u domeni svojih
resora odgovorni su za praćenje i prikupljanje podataka o provedbi i o učinkovitosti mjera. Nositelji mjera izvještavaju koordinacijsko tijelo o provedbi mjera. Strategijom
se određuje da će glavno koordinacijsko tijelo biti Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.
koje je osnovala Vlada RH 2013. godine.
7. Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine predviđa izradu trogodišnjih akcijskih planova s ciljanim aktivnostima,
točno naznačenim nositeljima aktivnosti, rokovima i mjerilima postignuća. Međutim, akcijski planovi do sada nisu doneseni. Također, strategija uspostavlja Vijeće za djecu
kao tijelo nadležno za praćenje provedbe strategije. Nisu definirani jasni mehanizmi praćenja niti je jasno naznačeno koje su obveze JLP(R)S u pogledu provedbe pojedinih
mjera.

KRATICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje
DUZS - Državna uprava za zaštitu i spašavanje
HTZ – Hrvatska turistička zajednica
HAVC – Hrvatski audiovizualni centar
HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo
HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje
JLP(R)S - Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
JLS – jedinica lokalne samouprave
MGPO – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
MGIPU – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MK – Ministarstvo kulture
MPPI – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
MP – Ministarstvo pravosuđa
MRMS - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
MRRFEU – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
MT – Ministarstvo turizma
MU – Ministarstvo uprave
MDOMSP - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
MZOE – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

MZ – Ministarstvo zdravstva
MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja
NM – nacionalna manjina
NZRCD - Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
OSI – osobe s invaliditetom
PRS – Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
PUKZOSI – Pravilnik za utvrđivanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
SNM – Savjet za nacionalne manjine
SN – sunositelj
ULJPPNM – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
URSVRH - Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
UZU – Ured za udruge
UZPNM – Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
ZPRZOSI - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
ZRVKPNM – Zakon o registru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

