
Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13.)  Županijska skupština 
Dubrovačko - neretvanske županije, na 10. sjednici, održanoj 29. travnja 2015. godine, 
donijela je 

  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova 

žena i muškaraca na lokalnoj razini 
  
 
Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije prihvaća načela Europske 

povelje o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini. 
 
            Europsku povelju o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini, 
donijelo je Vijeće europskih općina i regija (dalje - CEMR), koje predstavlja najveću 
organizaciju lokalnih i regionalnih vlasti u Europi, a čini je 57 organizacija koje predstavljaju 
lokalnu i regionalnu razinu teritorijalne organizacije svake države, iz ukupno 41 države 
(predstavlja 150 000 lokalnih i regionalnih vlasti).  
 
            Europska povelja promiče prepoznatljivost Dubrovačko-neretvanske županije na 
europskoj razini.   

 
 CEMR već dugi niz godina aktivno promiče ravnopravnost žena i muškaraca na 
lokalnoj i regionalnoj razini.  2005. pokrenuo je  inicijativu "Grad za ravnopravnost", kojim 
su predloženi načini provedbe strategija koje se odnose na ravnopravnost spolova na lokalnoj 
i regionalnoj razini, dok je 2006. pokrenuta Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i 
muškaraca na lokalnoj razini (u daljnjem tekstu: Europska povelja), kao nastavak na 
inicijativu "Grad za ravnopravnost". Predstavljena je na 6. Europskoj ministarskoj 
konferenciji Vijeća Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova 
Europskog parlamenta 2006.  
 
 Europskom poveljom CEMR želio je dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na 
implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem 
(potpisivanjem Povelje). Danas je Europsku povelju potpisalo 1450 lokalnih i regionalnih 
vlasti iz 29 država. 
  

Temeljna načela Europske povelje sukladna su  Strategiji za ravnopravnost spolova 
između žena i muškaraca 2012.-2015., Europske komisije, kao i Nacionalnoj politici za 
ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. Hrvatskog sabora, temeljem koje su županije, 
pa tako i Dubrovačko-neretvanska županija,  donijele Akcijske planove za provedbu mjera 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. 

 
Temeljna načela Europske povelje su: 
 

1. Ravnopravnost žena i muškaraca kao temeljno pravo. 
2. Kako bi ravnopravnost spolova bila zajamčena, moraju se riješiti pitanja višestruke 

diskriminacije i nepovoljnog položaja. 
3. Uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u procesima odlučivanja preduvjet je 

demokratskog društva. 



4. Uklanjanje rodnih stereotipa od ključnog je značaja za postizanje ravnopravnosti 
između žena i muškaraca. 

5. Uvođenje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave nužno je u 
procesu poboljšanja ravnopravnosti između žena i muškaraca.  

6. Akcijski planovi i programi za koje su osigurana odgovarajuća sredstva nužno su 
oruđe za unapređenje ravnopravnosti spolova. 

 
 Dubrovačko-neretvanska županija potpisivanjem Povelje nastavit će i dalje provoditi 
Akcijski plan za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije kojim se određuju 
prioriteti, aktivnosti i sredstva za njegovu provedbu. Akcijski plan za provedbu mjera 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.  ističe krajem 2015. godine. 
Njegovim istekom pristupiti će se donošenju novog Akcijskog plana sukladno novoj 
Nacionalnoj politici, a korištenjem indikatora iz Europske povelje. Ovim će se ispuniti obveza 
koja nastaje za Dubrovačko-neretvansku županiju kao potpisnicu Povelje, a istovremeno će se 
koristili indikatori iz Europske povelje, kao i dobra praksu razvijena između potpisnica 
Europske povelje. 
 Ovim zaključkom Županijska skupština i Župan Dubrovačko-neretvanske županije 
izrazili su političku volju za implementacijom politike ravnopravnosti spolova u sve segmente 
političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog života, sukladno svojim nadležnostima. 
 Ovim zaključkom Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije ovlašćuje 
župana na potpis Povelje, obrasca koji se dostavlja u CEMR, a temeljem kojeg bi se 
Dubrovačko-neretvanska županija uvrstila u Atlas potpisnica Europske povelje (dostupan na 
www.charter-equality.eu).  

 
KLASA: 004-01/15-01/03 
URBROJ:2117/1-01-15-8 
Dubrovnik, 21. travnja 2015. godine 
 
 
        PREDSJEDNIK 
 
                                                                                         Ivan Margaretić. prof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.charter-equality.eu/


            
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
 
KLASA : 004-01/15-01/03 
URBROJ : 2117/1-11-15-6 
Dubrovnik, 21. travnja 2015. godine. 
 
 

                  ŽUPAN 
                 - ovdje- 
 

 
PREDMET :  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o  
                         ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini 

 
 
 

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o 
ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini. Molimo Vas da isti razmotrite, 
utvrdite prijedlog Zaključka i isti proslijedite Županijskoj skupštini na razmatranje i 
odlučivanje. 

 
S poštovanjem, 

 

       Pročelnica   

                                                                                                       Nina Skurić 

 

 

Privitak: Kao u tekstu 

 

 

 

 

 
 
 
 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10 i 13/13.), Župan Dubrovačko - 
neretvanske županije, donio je 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova 
žena i muškaraca na lokalnoj razini i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu  i 
prihvaćanje. 
 
 
 
KLASA: 004-01/15-01/03 
URBROJ: 2117/1-01-15-8 
Dubrovnik, 21. travnja 2015. godine     
 
 
           Župan 
                             
           Nikola Dobroslavić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Županijska skupština, ovdje 
2. Evidencija, ovdje 
3. Pismohrana 
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