HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/188
UR3ROJ: 65-18-02
Zagreb, 26. ožujka 2018.

VLADI REPUBLIKE IIR VATSKE

Uprilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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HRVATSKI SABOR
zastupnik Ivan Vilibor Sinčić
U Zagrebu, 26. ožujak 2018.
- PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Predmet:

Zastupničko pitanje
Republike Hrvatske

g.

Andreju

Plenkoviću,

predsjedniku

Vlade

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NN113/16, NN 69/17)
upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće
zastupničko pitanje:
Poštovani premijeru,
molim Vas odgovor na sljedeća pitanja:
1. Koliki će biti troškovi provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi
protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska
konvencija?
2. Na koji način će novčana sredstva biti raspoređena?
3. Koliko novca će otići na mjere suzbijanje nasilja, kako ga opisuje konvencija?
4. Koliko od ukupnog iznosa sredstava će biti dodijeljeno državnim tijelima, a
koliko organizacijama civilnog društva (NGO)?
5. Koja državna tijela će dobiti sredstva za provođenje mjera i programa, koji su to
programi i mjere i o koliko novčanih sredstava se radi?
6. Koliko novca će dobiti organizacije civilnog društva za provođenje konvencije,
koje su to organizacije, te o kojim se mjerama i programima radi?
7. Molim Vas za dostavu projekcije sredstava za provođenje konvencije za svaku
godinu u sljedećih 10 godina.
Obrazloženje:
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
donosi pravni okvir za borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji te obvezuje sve države koje
su je ratificirale da žrtvama pomognu pri oporavku, osiguraju pravnu i psihološku pomoć,
ubrzaju otvaranje skloništa za žene i djecu i financijsku pomoć, kao i pomoć pri pronalasku
mjesta za stanovanje i zapošljavanje.
Međutim, hrvatski Kazneni zakon nije usklađen s preporukama koje propisuje konvencija,
rijetko postoje sistematizirana radna mjesta, premalo je ljudi obučenih za rad sa žrtvama i
počiniteljima obiteljskog nasilja, premali broj skloništa za žene, nedostupnost pomoći ženama
iz ruralnih krajeva, nedovoljna sinergija institucija na zajedničkim ciljevima prevencije i
zaštite od nasilja.
Molim vas odgovor na gore navedena pitanja.
Zastupnik
Ivan Vilibor Sinčić

