
VI.  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

Већ је наведено да је Комитет УН за елиминцију свих облика дискриминације жена 

у тачки 15. својих Закључних запажања из јула 2013. године у вези са Другим и трећим 

извештајем Републике Србије о примени Конвенције за елиминацију свих облика 

дискриминације жена из 1979. године препоручио да Република Србија: 

(а) Даље јача национални механизам тако што ће му обезбедити одговарајуће 

људске, техничке и финансијске ресурсе, повећа његову видљивост и ефикасност, оснажи 

његове капацитете, посебно на локалном нивоу, и обезбеди довољно политичке подршке 

како би му омогућио да своје функције извршава на ефективан начин;  

(б) Обезбеди формални и неформални дијалог и консултације између националног 

механизма и одговарајућих НВО, нарочито женских организација и успостави систем 

сарадње који ће поштовати независност женских организација. 

Овај документ указује на недостатак капацитета и механизама за обезбеђење 

равноправности у Републици Србији. Последице таквог стања нису везане само за 

функционисање прикладних органа и служби за спречавање дискриминације, него се 

сасвим конкретно односе на организовано, планско и трајно спречавање случајева насиља. 

Неки од тих случајева имали су и смртне исходе. У Републици Србији, је у 2015. години 

убијено 34 жена, што је више од 2014. године (27 убијених жена).   

 

2. Циљ који треба постићи? 

 Како се наводи у статистици Републичког завода за социјалну заштиту, у току 

2014. године забележена је 13 391 пријава породичног насиља према подацима интерних 

тимова центара за социјали рад, и то: 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Врсте насиља 

Старост жртве насиља 

Деца Млади Одрасли Старији 
УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Физичко 

насиље 
724 693 151 380 391 2779 221 530 5 869 

Сексуално 

насиље 
22 73 0 14 10 44 2 16 181 

Психичко 

насиље 
645 701 121 299 354 1925 133 349 4 527 

Занемаривање 

 
1035 944 26 26 33 66 89 137 2 356 

Економско 

насиље 
17 12 4 8 4 83 16 38 182 

Остало 

 
30 18 7 17 31 146 5 22 276 

 

УКУПНО 

 

2473 2441 309 744 823 5043 466 1092 13 391 

  Овако висок број случајева насиља недопустив је и неопходно је предузети хитне 

(законске) кораке како би се њихов број смањио, а друштво у целини упозорило на 



опасност и штетност. Процес имплементације одредби Истанбулске конвенције у 

Републици Србији треба да прати изградња капацитета за праћење њихове примене. 

Непосредно са наведеним, повезано је питање координације њиховог рада и постизања 

што бољих резултата не пољу суочавања са насиљем, али и спречавања дискриминације. 

Због тога је Нацртом предвиђено да Влада образује своје тело за координацију послова у 

вези са родном равноправношћу и службу за родну равноправност. 

 

3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема?  

 Постојећи законодавни оквир у Републици Србији, као и пракса деловања 

институција (нарочито у јединицама локалне самоуправе) омогућава да се организују 

разне врсте подршки за лица која су претрпела насиље. С тим у вези, усвојени су Општи 

(2011. године) и посебни протоколи за поступање према овим лицима у оквиру 

министарстава надлежних за: унутрашње послове, здравље, социјалну заштиту и правду. 

Ипак, Посебни извештај заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за 

заштиту жена од насиља из 2014. године указао је на недостатке на терену, тешкоће у 

сарадњи и комуникацији задужених институција. Заштитник грађана у тачки 29. 

Извештаја примећује да се превентивне мере на националном, регионалном и локалном 

нивоу организују повремено, неплански, и углавном су усмерене ка подизању свести 

запослених, подстицању повезивања органа и развијању интердисциплинарног приступа у 

реакцији на насиље. Мере усмерене на промену односа друштва према насиљу над 

женама спорадичне су и невидљиве за шири круг грађана.  

 

 4. Зашто је доношење закона најбоље решење? 

   Наведене препоруке заштитника грађана представљају материју, коју уређује 

будући закон о равноправности жена и мушкараца, јер је status quo по питању насиља у 

Републици Србији неодржив и остајање на том нивоу не представља опцију. Тело Владе за 

координацију послова родне равноправност и служба за родну равноправност из члана 28. 

Нацрта, али и министарство треба да омогуће ефикасно суочавање са насиљем, 

укључујући спровођење превентивних мера и упозоравања/информисања јавности о 

насиљу са циљем његовог спречавања. 

 

5. На кога и како ће највероватније утицати решења у закону? 

 Решења из Нацрта односе се на укупно становништво Републике Србије, органе 

јавне власти, послодавце и пружаоце услуга, средства јавног информисања, спортска 

удружења и организације цивилног сектора, синдикате и друге субјекте. Равноправност 

представља тзв. свугде присутни садржај (cross-cutting issue) и зато задире у све делове 

друштва.  

 

 6. Какве ће трошкове примена закона створити грађанима и привреди, 

нарочито малим и средњим предузећима? 

 Једна од области, којим се бави Нацрт закона односи се на обавезе послодаваца и 

пружаоца услуга, који имају више од 250 запослених да припремају и усвајају планове 

мера за отклањање или ублажавање неравномерне запослености жена и мушкараца и 

извештаје о спровођењу планова. На основу важећег Закона о равноправности полова, ова 

обавеза тицала се предузећа са више од 50 запослених. Према подацима Агенције за 

привредне регистре у Републици Србији је око 2 400 приватних предузећа са више од 50 



запослених. У пракси Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (и 

претходне Управе за родну равноправност, која је укинута Законом о министарствима 

априла 2014. године), утврђено је да је одређивање минимума од 50 запослених веома 

низак и да, у стварности, приватна предузећа таквог формата не могу остварити један од 

циљева зацртаних Законом, а то је остваривање равноправности у сфери запошљавања и 

рада. Стога је, у Нацрту, понуђено једно ново решење по коме треба третирати предузећа 

са више од 250 запослених (критеријум преузет из ЕУ, а којим се дефинише минимум 

запослених у средњим предузећима на 250), па би њихов број обухваћен Нацртом износио 

око 540 (мање за 1 900). На тај начин би се успоставила делотворнија, модернија и 

економичнија примена принципа једнаких могућности жена и мушкараца у области рада и 

запошљавања. Истовремено, за 1 900 привредних субјеката (са мање од 250 запослених) 

дошло би до растерећења трошкова, који су до сада били предвиђени за израду и подршку 

плановима и извештајима о мерама из Закона о равноправности полова и Правилника о 

садржају и начину достављања Плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне 

заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Службени гласник 

РС”, број 89/10). 

 

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити? 

Чињеница да Нацрт предвиђа рад и деловање тела Владе за координацију послова 

везаних за равноправност и одговарајуће службе Владе како би се успешно примениле и 

пратиле мере чији је циљ смањење случајева насиља, укључујући оно са фаталним 

последицама – доприноси снижавању (будућих) трошкова центара за социјални рад, 

мањем броју интервенција полиције, нижим издацима здравствених установа, које 

пружају подршку лицима која су претрпела насиље, нижем оптерећењу правосудних 

органа.   

 

8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и 

тржишна конкуренција? 
Овај Нацрт закона нема интенцију да ствара нове привредне субјекте, али би њиме 

требало да се растерете мала предузећа (члан 8. Нацрта) што би им, у крајњем случају, 

омогућило више ресурса за окретање тржишту и конкурентности на тржишту.    

 

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 На седници одржаној 15. априла 2015. године, Координационо тело усвојило је 

закључак да се образује Посебна радна група за израду текста Предлога нацрта закона о 

родној равноправности. На истој седници усвојен је и Акциони план Координационог тела 

за 2015. годину у оквиру кога је једна од активности (1.2) била – Израда нацрта закона о 

родној равноправности. За носиоце активности одређени су, поред Координационог тела – 

Кабинет потредседнице Владе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и Министарство правде.  

 Почетком маја 2015. године, председник Посебне радне групе формирао је 

експертски тим за израду Иницијалне верзије Нацрта, који су чинили представници: МУП, 

Координационог тела, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларије за 

европске интеграције. Иницијална верзија достављена је члановима и чланицама Посебне 

радне групе (састављене од представника надлежних министарстава, Канцеларије за 



људска и мањинска права, ОЕБС и Програма УН за развој), која је заседала у јуну и јулу 

месецу 2015. године и припремила Радну верзију Нацрта. Канцеларија за сарадњу са 

цивилним друштвом је, у наведеном периоду, доставила текст Радне верзије 

организацијама цивилног друштва на мишљење, док је Координационо тело упутило 

Нацрт на мишљење Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и 

равноправност полова. Полазећи од свих прикупљених интервенција, Посебна радна група 

имала је 8. јула 2015. године последњи састанак на коме је утврдила Измењену верзију 

Нацрта закона о родној равноправности. Председник Групе је Измењену верзију упутио 

председници Координационог тела, које је заседало 15. јула 2015. године и усвојило 

Нацрта као свој материјал. Након тога, до средине септембра 2015. године, прикупљени су 

коментари на овај материјал од свих министарстава, Републичког секретаријата за 

законодавство, поверенице за заштиту равноправности и заштитника грађана. Коначно, 

Нацрт је преведен на енглески језик и упућен Европској комисији на мишљење почетком 

октобра 2015. године, а такође и надлежним ресорима чија су сва мишљења прикупљена 

до краја новембра 2015. године. Мишљење Европске комисије је, преко Канцеларије за 

европске интеграције стигло 15. децембра 2015. године и све примедбе су укључене у 

Нацрт, након чега је обављена коначна редактура текста у сарадњи са Републичким 

секретаријатом за законодавство. 

 

10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона предвиђа?             
Регулаторне мере: Како би био остварен циљ примене будућег закона, неопходно 

је, сходно, кориговати и Правилник о садржају и начину достављања Плана мера за 

отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о 

његовом спровођењу, који је донет још 2010. године (члан 8). Осим тога, треба најкасније 

шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети посебни закон о вођењу 

евиденције о случајевима насиља и личним подацима оних који су претрпели овакав 

облик насиља, као и о њиховим учиниоцима (члан 25. став 3).  

 Институционалне мере: Предвиђено је образовање Владиних механизама за 

координацију послова у вези са равноправношћу (члан 29), координатора за 

равноправност при органима јавне власти (члан 30), и механизми за равноправност у 

јединицама локалне самоуправе (члан 31.) чиме би се обезбедила административна 

вертикала у обезбеђивању примене закона. Такође, на основу члана 16. Закона о 

министарствима („Службени гласник РС”, бр. 14/44, 14/15 и 54/15) надлежност над 

пословима равноправности жена и мушкараца, односно полова додељена је Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 


