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ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU
DISKRIMINACIJE
Članak 1.
U Zakonu o suzbijanju diskriminacije (»Narodne novine«, broj 85/08.) iza članka 1. dodaje se
članak 1.a koji glasi:
»Članak 1.a
Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:
– Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi okvira za jednak tretman
na području zapošljavanja i odabira zvanja (SL L 303, 2. 12. 2000.),
– Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o primjeni načela ravnopravnosti osoba
bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19. 7. 2000.),

– Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. kojom se primjenjuje načelo
ravnopravnosti muškaraca i žena u mogućnosti dobivanja i nabave roba, odnosno pružanja
usluga (SL L 373/37, 21. 12. 2004.),
– Direktiva 2006/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela
jednakih mogućnosti i jednakoga tretiranja muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i
obavljanja zanimanja (SL L 204/23, 26. 7. 2006.).«.
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa,
stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi iz članka 1. stavka 1. ovoga
Zakona, u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij
ili praksa mogu objektivno opravdati legitimnim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su
primjerena i nužna.«.
Članak 3.
U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje
spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a posebice
ako stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, omalovažavajuće ili uvredljivo
okruženje.«.
Članak 4.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Poticanje na diskriminaciju smatrat će se diskriminacijom u smislu odredaba ovoga
Zakona.«.
Članak 5.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»(1) Diskriminacija u svim pojavnim oblicima je zabranjena.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatra se diskriminacijom stavljanje u nepovoljniji
položaj u sljedećim slučajevima:
1. kada je takvo postupanje određeno zakonom radi očuvanja zdravlja, javne sigurnosti,
održavanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela i zaštite prava i sloboda drugih ljudi
te ako su upotrijebljena sredstva u demokratskom društvu primjerena i nužna za postizanje
željenog cilja, pod uvjetom da takvo postupanje ne dovodi do izravne ili neizravne
diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti, boje kože, vjere, spola, nacionalnog i
socijalnog podrijetla, spolne orijentacije i invaliditeta;

2. posebnih mjera koje uključuju bilo koju mjeru privremene naravi, koja je nužna i prikladna
za ostvarivanje stvarne jednakosti društvenih skupina koje su u nepovoljnijem položaju, na
temelju neke od osnova iz članka 1. ovoga Zakona kada je takvo postupanje temeljeno na
odredbama zakona, podzakonskog akta, programa, mjera ili odluka u cilju poboljšanja
položaja etničkih, vjerskih, jezičnih ili drugih manjina ili drugih skupina građana ili osoba
diskriminiranih po osnovama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona;
3. provođenja mjera socijalne politike kojima se pogoduje osobama ili domaćinstvima težeg
imovinskog ili socijalnog stanja pod uvjetom da takve mjere ne dovode do izravne ili
neizravne diskriminacije na temelju spola, spolne orijentacije, rase, boje kože, etničke
pripadnosti, vjerskog uvjerenja i invaliditeta;
4. u odnosu na određeni posao kad je narav posla takva ili se posao obavlja u takvim uvjetima
da značajke povezane s nekim od osnova iz članka 1. ovoga Zakona predstavljaju stvarni i
odlučujući uvjet obavljanja posla ako je svrha koja se time želi postići opravdana i uvjet
odmjeren;
5. pri obavljanju profesionalnih aktivnosti, odnosno zasnivanju radnog odnosa, uključenju u
članstvo te u djelovanju koje je u skladu s naukom i poslanjem crkve i vjerske zajednice
upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te druge javne ili privatne
organizacije čiji se sustav vrijednosti temelji na vjeri ili uvjerenju, a koja djeluje u skladu s
Ustavom i zakonom, ako tako zahtijevaju vjerska doktrina ili uvjerenja, u slučaju kada zbog
prirode tih aktivnosti ili okolnosti u kojima se obavljaju, vjera ili uvjerenje neke osobe
predstavljaju istinski, zakonit i opravdan uvjet za obavljanje posla, uzimajući u obzir sustav
vrijednosti te organizacije;
6. na temelju dobi pri ugovaranju premija osigurnina i drugih uvjeta u osiguranju na temelju
opće prihvaćenih načela procjene rizika, u skladu s relevantnim i točnim statističkim
podacima i pravilima aktuarske matematike;
7. u pristupu dobrima, uslugama i sportu te pružanju istih ako je pristup dobru i/ili usluzi
namijenjen isključivo ili prvenstveno pripadnicima jednog spola ili osobama s invaliditetom
pod uvjetom da je takvo postupanje objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem te ako
su upotrijebljena sredstva primjerena i nužna cilju koji se želi postići;
8. na osnovi dobi, ako je takvo postupanje objektivno i razumno opravdano legitimnim ciljem,
uključujući legitimne ciljeve socijalne politike, socijalne i zdravstvene zaštite, politike
zapošljavanja, promicanja ciljeva tržišta rada i stručnog osposobljavanja, te ako su sredstva za
njegovo postizanje primjerena i nužna. Primjerice, diskriminacijom se ne smatra: određivanje
najniže ili najviše dobi i/ili profesionalnog iskustva i/ili stupnja obrazovanja kao uvjeta za
zasnivanje radnog odnosa ili kao uvjeta za stjecanje drugih pogodnosti vezanih za radni
odnos; određivanje prikladne i primjerene najviše dobi kao razloga za prestanak radnog
odnosa, a koja je sukladna uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu, propisivanje dobi
ili razumnog razdoblja zaposlenja kao uvjeta za stjecanje ili ostvarivanje prava na mirovinu,
ili drugog prava iz sustava socijalne sigurnosti, uključujući i područje socijalne skrbi,
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti i određivanje
dobi kao uvjeta za pristup obrazovanju ili određenim dobrima ili uslugama, pod uvjetom da su
zadovoljeni uvjeti iz prve rečenice ove točke;
9. na temelju državljanstva prema posebnim propisima;

10. kod stavljanja u nepovoljniji položaj pri uređivanju prava i obveza uređenih Obiteljskim
zakonom, a osobito u svrhu legitimne zaštite prava i dobrobiti djece, zaštite javnog morala i
pogodovanja braku, pri čemu upotrijebljena sredstva moraju biti primjerena i nužna.
(3) Sve iznimke iz stavka 2. ovoga članka trebaju ostvarivati svoj legitimni cilj za koji su
određene i moraju biti primjerene i nužne za ostvarenje tog cilja.«.
Članak 6.
U Zakonu o suzbijanju diskriminacije (»Narodne novine«, br. 85/08.) odredba članka 9.
stavka 2. točke 6. prestaje važiti na dan 30. lipnja 2013.
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim
odredbe članka 9. stavka 2. točke 6. koja se mijenja člankom 5. ovoga Zakona, a koja stupa na
snagu 30. lipnja 2013.
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