
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 

 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставом Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) зајемчена је 

једнакост свих пред Уставом и законом (члан 21, став 1.) и забрањена свака 

дискриминација, непосредна и/или посредна, по било ком основу (члан 21. став 3). Устав, 

такође, регулише равноправност жена и мушкараца и развијање политике једнаких 

могућности (члан 16). Осим тога, прописано је да се људска и мањинска права зајемчена 

Уставом непосредно примењују, да се законом може прописати начин остваривања тих 

права само ако је Уставом изричито предвиђено или ако је неопходно за остваривање 

појединог права због његове природе (члан 18, ст. 1. и 2), као и то да Република Србија 

уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана и одговорност и 

санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом (члан 97. тачка 2).  

 

 

II.   РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Република Србија је, септембра 2009. године, донела Закон о равноправности 

полова („Службени гласник РС”, 104/09), којим је ближе уредила начин остваривања 

равноправности жена и мушкараца и развијање друштва једнаких могућност. Закон је 

обухватио односе у областима: запошљавања, социјалне и здравствене заштите, 

образовања, културе и спорта, политичког и јавног живота, судске заштите и породичних 

односа. Ипак, процес вођења преговора о чланству Републике Србије у Европској унији 

показао је да се постојећим оквиром Закона о равноправности полова не достижу 

заједничке тековине у вези са равноправношћу жена и мушкараца (даље у тексту: 

равноправност). Стога се, у циљу ефикасније заштите људских права у Републици Србији, 

приступило ревизији уређења ове материје.  

Имајући у виду ширину друштвених односа и појава коју регулише материја 

равноправности (брачни односи, радни односи и други односи који проистичу из рада, 

однос државе и појединца, правосудни и кривично–правни односи, култура, спорт, 

образовање, здравствена заштита итд), те да би закон којим би се уредила равноправност 

жена и мушкараца био својеврстни вид закона који има фактичку област регулисања који 

само још Устав има, Влада је образовала Координационо тело за родну равноправност 

(даље у тексту: Координационо тело) ради координације рада органа државне управе у 

овој области. Под наведеном координацијом рада подразумева се и координација послова 

у припреми нацрта аката, других прописа и општих аката за Владу, а у смислу члана 12. 

став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 

99/14). Чињеница ширине обухвата таквог законског акта условила је образовање овог 

тела. Напомиње се да ни један други закон у правном систему нема толико широку, 

диверзитилну површину, па се поново повлачи паралела са Уставом, као основним 

правним актом који регулише основне односе у држави. Колоквијално се може рећи да би 

овај закон по својој садржини могао бити „устав” за ову материју. Координационо тело и 

Посебна радна група за израду Нацрта закона (даље у тексту: Нацрт), коју је 



Координационо тело образовало, објединило је и координирало рад свих државних органа 

у њиховим пословима, а у сврху припреме овог нацрта. С друге стране, управо горе 

наведена ширина обухвата и консеквентне регулације, доводе до чињенице да материја из 

Нацрта није у претежној надлежности нити једног органа државне управе онако како су 

надлежности утврђене Законом о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 

14/15 и 54/15). Управо те две чињенице – ширина обухвата друштвених односа и 

непостојање претежне надлежности неког органа државне управе, условиле су да је 

предлагач Нацрта Координационо тело. Не спорећи одредбе Пословника Владе о поступку 

приреме аката за Владу, истиче се да напредак у развоју друштва и државе, проширењем 

колективне свести о потреби правне регулације односа за које се до скоро сматрало да 

није потребно регулисати са оправдањем да су ти односи искључиво приватног карактера, 

не треба успоравати или ометати уским тумачењима. Такође се напомиње да предлагање 

Нацрта од стране Координационог тела није у супротности са одредбама Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 55/05, 71/05–испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–одлука УС, 72/12, 

7/14–одлука УС и 44/14), Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 

9/10), Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 52/10)  и Устава 

Републике Србије. 

У складу са потврђеним међународним споразумима, а нарочито Конвенцијом 

Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици из 

2011.године (даље у тексту: Истанбулска конвенција), коју је Република Србија 

ратификовала 31. октобра 2013. године („Службени гласник РС–Међународни уговори”, 

број 12/13), било је неопходно обавити усаглашавање домаћег законодавства са неким 

одредбама Конвенције. Осим наведеног, Закон о прекршајима из јула 2013. године 

(„Службени гласник РС”, број 65/13) предвидео је измене и новчано усклађивање за 

прекршајне казне, које је имао Закон о равноправности полова, а који се предвиђа и 

Нацртом. У процесу хармонизације прописа Републике Србије са законодавством ЕУ, 

постоје правни инструменти, које се односе на равноправност и на чије се транспоновање 

инсистира. Реч је о Council Directive 2004/113/EC, Directive 2006/54/EC of the European 

Parliament and of the Council и Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the 

Council, које се тичу, између осталог, изједначавања, тј. гарантовања равноправног 

приступа роби и услугама свим лицима без обзира на припадност одређеном полу. На 

захтев Републике Србије, Европска комисија је обавила преглед постојећег Закона о 

равноправности полова и представила своје налазе крајем јуна 2014. године у Бриселу 

током скрининга за Поглавље 19, па су и те примедбе узете у обзир приликом израде 

Нацрта. Европска комисија је такође, преко Канцеларије за европске интеграције 15. 

децембра 2015. године, доставила своје примедбе након што јој је Република Србија 

упутила радну верзију Нацрта почетком октобра 2015. године.  

 Нацртом се, даље, регулише усклађивање појединих значења појмова релевантних 

за спровођење и обезбеђивање принципа равноправности у Републици Србији. Такође се 

предвиђа одређивање запосленог задуженог за равноправност у оквиру јединица локалне 

самоуправе. Истовремено се прописује обавеза државних органа на републичком нивоу и 

нивоу аутономне покрајине да из редова већ запослених лица одреде координаторе за 

равноправност у складу са својим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места, а предвиђа се и формирање тела Владе Републике Србије за координацију 

послова везаних за равноправност и службе Владе.  

 



 

III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (ЧЛ. 1.–3.)  

 Основним одредбама Нацрта прецизира се његов предмет и садржај, прихватање и 

поштовање међународних стандарда у домену равноправности, а предвиђа се и да се 

одредбе не смеју тумачити нити примењивати на начин који би довео до укидања или 

ограничења неког постојећег права утврђеног другим прописом или на начин да ограничи 

или умањи достигнути ниво људских права у области равноправности, који проистиче из 

општих правила међународног права. У овом делу Нацрта, дефинише се равноправност и 

дискриминација при чему је послужила одредба из члана 1. Конвенције УН за 

елиминацију свих облика дискриминације жена (потврђена Законом о ратификацији, који 

је објављен у „Службеном листу СФРЈ–Међународни уговори”, број 11/81), као и појмови 

релевантни за садржај Нацрта, на пример: узнемиравање, сексуално узнемиравање и 

сексуално уцењивање (објашњења преузета из Directive 2004/113/EC и 

Directive 2006/54/EC), род, родно засновано насиље и насиље над женама (дефиниције из 

члана 3. Истанбулске конвенције), пол, послодавац и пружалац услуге (објашњења, која су 

задржана из Закона о равноправност полова и друге верзије Модела закона о родној 

равноправности, који је израдио заштитник грађана Републике Србије децембра 2014. 

године) и органи јавне власти (термин из члана 2. став 1. тачка 4) Закона о забрани 

дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), а имајући у виду члан 1. Закона о 

државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07), члан 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13–аутентично тумачење и 44/13–

др.закон) и члан 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–испр., 108/13 и 142/14 и 68/15). На овом месту, нашла се 

и дефиниција Савета Европе из 2005. године у вези са родно одговорним буџетирањам, 

као и одређење родних стереотипа на основу Стратегије Савета Европе за родну 

равноправност 2014-2017. 

 Изричито се наводи забрана дискриминације засноване на полу (даље у тексту: 

дискриминација) у свим областима јавног и приватног живота у складу са Уставом и 

законима, као и општеприхваћеним стандардима међународног права и потврђеним 

међународним споразумима. На бази друге верзије Модела закона о родној 

равноправности заштитника грађана Републике Србије од 4. децембра 2014. године (даље 

у тексту: Модела), као и Мишљења Европске комисије, која је обавила преглед Закона о 

равноправности полова на захтев Републике Србије током и након скрининга одржаног у 

Бриселу крајем јуна 2014. године за Поглавље 19 (даље у тексту: Мишљења), наведени су 

појавни облици (акти) дискриминације, укључујући узнемиравање и сексуално 

узнемиравање и родно засновано насиље, односно насиље над женама (даље у тексту: 

насиље). 

  

 II. МЕРЕ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ (ЧЛ. 4–23.) 

 У мерама за спречавање дискриминације (члан 4.) предвиђени су поступци ради 

отклањања и спречавања неравноправног положаја жена и мушкараца и остваривања 

једнаких могућности у свим областима јавног и приватног живота. Дефинисање мера у 

наведеном члану обављено је упоредном анализом права (Закон о равноправности полова 



Републике Хрватске од 2008. године). Како је Моделом предложено, органи јавне власти 

на свим административним нивоима дужни су да континуирано прате, планирају, доносе, 

спроводе и јавно објављују резултате политика и мера за спречавање и отклањање 

непоседне или посредне дискриминације, а са циљем постизања стварне равноправности у 

Републици Србији, односно остваривања права свих лица под једнаким условима. 

Регулисање примене родно осетљивог буџетирања предвиђено је за органе јавне власти за 

њихове годишње и друге буџете, као и вођење статистике разврстане по полу и употребе 

родно осетљивог језика у управном и судском поступању (члан 5).  

 1. Запошљавање и радни односи (чл. 6–12.) 

На почетку је регулисано питање мера у запошљавању (члан 6). Према подацима 

Републичког статистичког завода објављеним у публикацији Жене и мушкарци у 

Републици Србији из 2014. године, већина незапослених чине жене, тако да се ова мера 

углавном односи на њих, а што је потврдио и Комитет УН за елиминацију свих облика 

дискриминације жена (CEDAW) у својим Закључним запажањима од јула 2013. године 

поводом Другог и Трећег извештаја Републике Србије поднетим овом телу УН. Такође је 

уклопљена (транспонована) норма о стварној и ефикасној накнади штете у складу са 

чланом 18. Директиве 2006/54/ЕС.  

Даље су, а по предлогу из Модела, регулисане дужности послодаваца и пружаоца 

услуга (члан 7), односно вођење евиденције запослених разврстане по полу, заштита од 

узнемиравања, полно неусловљено напредовање на послу и професионално усавршавање. 

Поводом јавног оглашавања послова, преузета је дефиниција из Директиве 2002/73/ЕС 

Европског парламента и Савета од 23. септембра 2002. године којом се мења Директива 

Савета 76/207/ЕЕС о примени принципа једнаког третмана мушкарца и жена у вези са 

приступом запошљавању, професионалној обуци и промоцији и радним условима. 

 У Нацрту, а поводом Плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне 

запослености жена и мушкараца и извештаја о спровођењу (члан 8), мења се члан 13. 

Закона о равноправности полова, којим се предвиђа да су послодавац и пружалац услуге, 

који у радном односу имају више од 250 запослених, дужни да у вези са својим 

запосленим и радно ангажованим лицима најкасније до 31. јануара сваке године усвоје 

план мера за отклањање или ублажавање неравномерне запослености жена и мушкараца 

за текућу годину и сачине извештај о спровођењу плана мера за отклањање или 

ублажавање неравномерне запослености жена и мушкараца за претходну годину. Садржај 

и начин достављања плана мера и извештаја из овог члана прописује министар надлежан 

за послове равноправности. ЕУ је у тзв. подели на мала и средња предузећа истакла да су 

средња предузећа она, која запошљавају више од 250 лица, па су стога обухваћена овим 

чланом, којим се, такође, коригује раније решење, којим се наводило да су релевантна 

предузећа за примену ове одредбе била само она која запошљавају лица на неодређено 

време.  

 Престанак радног односа и сексуално узнемиравање (члан 9.) и Заштита на раду у 

вези са родитељством (члан 10.) регулисани су у начелу у овом делу Нацрта. У Мишљењу 

поводом заштите на раду због родитељства наводи се да не сме бити смтетња да се 

запослени по истеку тог одсуства врати на своје радно место или истоветно место под 

условима који за њих нису мање повољни. Запослени из овог члана имају право да уживају 

сва побољшања радних услова на која би имали право за време свог одсуства, па је 

постало саставни део Нацрта.  



 Једнака зарада за исти рад или рад једнаке вредности (члан 11.) представља један 

од главних стандарда у обезбеђењу примене принципа равноправности. У Мишљењу 

Европске комисије стоји да се за одређивање плате користи систем класификације 

радних места заснован на истим критеријумима за жене и мушкарце и састављен тако 

да искључује сваку дискриминацију. Овај део се завршава чланом, којим се предвиђа улога 

синдиката и удружења послодаваца (социјалних партнера) у обезбеђивању 

равноправности у закључивању колективних уговора, као и питање социјалног дијалога 

социјалних партнера у складу са чланом 21. Директиве 2006/54/ЕС..  

 2. Социјална и здравствена заштита (чл. 13.–14.)  

 Поводом једнаких могућности и мера социјалне и здравствене заштите (члан 13.) 

посебно су наведена лица која су претрпела насиље, као и лица са инвалидитетом, која 

припадају осетљивим категоријама становништва, а уводи се и материја раног псеудо-

ванбрачног везивања и појам, у ту сврху, „интимне кохабитације”, која је у употреби у 

међународним документима агенција УН (UNICEF).  

 Кроз гарантовање равноправног приступа роби и услугама и осигуравајућим и 

повезаним финансијским услугама женама и мушкарцима (члан 14.) обавља се 

хармонизација са законодавством ЕУ, односно Council Directive 2004/113/EC и 

Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council.  

 3. Образовање, наука, култура, информисање и спорт (чл. 15.–19.)  

 Овај део Нацрта обухвата тзв. друштвене делатности и стварање политике једнаких 

могућности за жене и мушкарце у сфери: образовања (и науке), културе, информисања и 

спорта. Генерално, све наведене области већ су регулисане посебним законима, па је 

фокус решења из Нацрта био на општем начину остваривања равноправности и на 

одговарајућим мерама како би се постигла стварна равноправност у Републици Србији.  

 То је нарочито видљиво по питању образовања, бављења науком и приступа 

научним резултатима без обзира на пол (члан 15. Спречавање дискриминације у 

образовању и науци), јер се органи јавне власти Републике Србије, аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе позивају на спровођење низа мера за ојачавање присутности 

припадника мање заступљеног пола у процесима, који се тичу образовања (на свим 

нивоима и свим добима), науке и технолошког развоја. Мере, које се не сматрају 

дискриминацијом, обухватају преглед и прилагођавање наставног материјала (уџбеника) и 

наставних програма не само равноправним садржајима, него и (постепеном) употребом 

родно осетљивог језика у току васпитања и образовања. Укратко, а полазећи од тога да 

суочавање и борба са родним стереотипима и предрасудама почиње у оквиру образовања, 

пошло се од тога да би питање равноправности жена и мушкараца требало да представља 

саставни део целокупног система образовања, па је, сходно, у Нацрту изнето низ мера, 

којима се остварује наведени циљ. 

 Поводом Јемчења равноправности у области културе (члан 16.) наведене су 

области у којима жене и мушкарци уживају слободу уметничког и културног 

стваралаштва, док се чланом 17. Нацрта (Равноправност и јавно информисање) отишло 

детаљније у реафирмацију принципа равноправности у сфери информисања. Наиме, 

полазећи од члана 51. Устава регулисано је да није допуштено ограничавање приступа 

средствима јавног информисања и пријему и коришћењу јавних информација. Обавезе 

средстава јавног информисања односе се и на јавно оглашавање. Слично улози образовно–

васпитних субјеката, и овде је обухваћено питање предрасуда, обичаја и других 

друштвених образаца понашања, који су засновани на идеји подређености или 



надређености жена и мушкараца, односно родних стереотипа. Такође, и за средства јавног 

информисања регулисано је усвајање и коришћење родно осетљивог језика. Члан 16. 

Нацрта обухватио је и право на приступ подацима које су у поседу државних органа и 

организација којима су поверена јавна овлашћења, у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10). Једнаке могућности у у спорту за жене и мушкарце (члан 18.) следећа је 

регулисана материја. 

  На крају је уређена Равноправност у управљачким и надзорним телима како 

образовних, научних и културних, тако и информативних и спортских организација (члан 

19), на основу формуле по којој присутност жена и мушкараца мора бити (бројчано) 

једнака. Уколико то још нису остварили, од наведених организација, односно њихових 

оснивача се захтева примена мера, којима се постиже ова обавеза. 

 4. Политички и јавни живот (чл. 20.–23.)   

 Гарантовање једнаких могућности за учешће у политичком и јавном животу услов 

је и претпоставка остваривања равноправности приликом уживања политичких права и 

стандарда из потврђених међународних споразума, а нарочито Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима (потврђеног Законом о ратификацији, који је објављен 

у „Службеном листу СФРЈ”, број 7/71), Конвенције о елиминацији свих облика 

дискриминације жена и Европске конвенције о људским правима и основним слободама 

(потврђене Законом о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11 уз Конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских 

права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису 

укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за 

заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз 

Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз 

Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз 

Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим 

околностима, који је објављен у „Службеном листу СЦГ–Међународни уговори”, број 

9/03). Стога се у Нацрту истичу једнаке могућности политичког деловања (члан 20). 

Регулисано је да свако може учествовати у одлучивању и управљању јавним пословима и 

да под једнаким условима ступа у јавне службе и на јавне функције, и то приликом 

кандидовања за председника Републике, посланике и одборнике, као и за све функције и 

именовања у органе јавне власти, финансијске и друге институције. Осим тога, у 

документима и у комуникацији са задуженим комитетом УН, односно Комитетом УН за 

елиминацију свих облика дискриминације жена (CEDAW) често се појављује захтев да се 

доставе информације о заступљености жена и мушкараца укључених у сталне 

међународне делегације. Такође, обавезујућим правним инструментима Савета Европе и 

Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) предвиђено је да националне 

делегације у телима ових међународних организација морају бити састављене од жена и 

мушкараца. Са овом материјом су непосредно повезани планови и извештаји за 

оснаживање принципа равноправности у органима јавне власти (члан 21).  

 Чланство и управљање у политичким странкама, синдикалним организацијама и 

удружењима грађана на основу равноправности (члан 22.) односи се на њихова 

управљачка и надзорна тела. 



 Овај део завршава се уређењем сарадње органа јавне власти са удружењима, 

односно организација цивилног друштва, које се баве равноправношћу и, уопште, 

људским правима (члан 23.) у смислу Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 

51/09 и 99/11–др.закон).  

   

 III. БРАЧНИ ЖИВОТ (ЧЛАН 24.) 

 На овом месту обављено је усклађивање домаћег законодавства са Директивом 

2010/41/EU Европског парламента и Савета од 7. јула 2010. године о примени принципа 

једнаког третмана мушкараца и жена укључених у активности самозапошљавања и 

укидања Директиве Савета 86/613/ЕЕС, а према Закону о привредним друштвима 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15). 

 

 IV. СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА (ЧЛ. 25.–27.)  

 Број случајева и пораст насиља почели су у 2015. години да попримају алармантне 

размере у Републици Србији. За свега неколико месеци број смртно страдалих жена (али и 

мушкараца) у оваквом виду насиља достигао је цифру годишње страдалих у ранијим 

периодима. Јавност је, с правом, затражила да се предузму законодавне мере и заштите и 

помогну лица која су претрпела насиље, па се у Нацрту нашло и ово питање. Тим пре, јер 

је у Закону о равноправности полова из 2009. године постојао само један члан, које се 

односио на насиље у породици, али не и на родно засновано насиље, односно насиље над 

женама. 

 Регулисано је, стога, да насиље није дозвољено како у јавном, тако и приватном 

животу. Наведено је да се дискриминацијом не сматрају мере намењене како онима који 

су претрпели насиље, тако и учиниоцима насиља у циљу спречавања даљих случајева. 

Како би се створио ефикасан систем пружања помоћи, предвиђено је вођење евиденције 

случајева насиља и личних података доношењем закона у вези са наведеним питањем у 

складу са чланом 42. став 2. Устава и чланом 16. Закона о заштити података о личности 

(„Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09–др.закон, 68/12–одлука УС и 107/12), којим се 

регулише обрада нарочито осетљивих података.  

 Истанбулска конвенција је ступила на снагу 1. августа 2014. године у складу са 

својим чланом 75. став 3. Република Србија је, стога, дужна да обави усаглашавање свог 

законодавства са релевантним одредбама Конвенције, а што је у Нацрту углавном 

обављено у оквиру регулисања специјализованих услуга за лица која су претрпела или 

трпе насиље (СОС телефони, прихватилишта за жене и децу, специјализована психолошка 

саветовалишта за лица која су претрпела насиље, подршка за оне који су доживели 

сексуално насиље и програми за учиниоце насиља). Један члан (члан 27.) Нацрта посвећен 

је Превенцији и пријави насиља. У вези са превенцијом, наведене су обавезе и сарадња 

државних органа на овом пољу, укључујући охрабривање јавности да пријаљују случајеве 

насиља (национална имплементација одредби члана 27. Истанбулске Конвенције). За тај 

процес је истакнута потпуна посвећеност и дужна пажња (due diligence) како је у члану 5. 

став 2. Истанбулске конвенције регулисано. Када је реч о пријављивању насиља, уређене 

су обавезе запослених, односно ангажованих лица у органима јавне власти да пријаве 

свако насиље надлежним, а на шта их обавезује и члан 332. Кривичног законика 

(„Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05–испр., 107/05–испр., 72/09, 111/09, 121/12, 

104/13 и 108/14) само за случајеве кривичних дела. 

 



 V. СУДСКА ЗАШТИТА (ЧЛАН 28.) 

Нацртом се детаљније не уређује судски поступак за случајеве дискриминације на 

основу пола, односно рода већ се оштећени упућује на процедуру у оквиру закона којим се 

спречава дискриминација.  

 

 VI. МЕХАНИЗМИ ЗА РАВНОПРАВНОСТ (ЧЛ. 29.–31.)  

Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (2013–2016) 

(NPAA) предвиђено је усклађивање и доношење домаћих прописа, који би требало да узму 

у обзир Европски пакт о родној равноправности (2011–2020). Комитет УН за елиминцију 

свих облика дискриминације жена је 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 даље јачање 

националног механизма тако што ће му се обезбедити одговарајући људски, технички и 

финансијски ресурси, повећати његова видљивост и ефикасност, оснажити његове 

капацитете, посебно на локалном нивоу, и обезбедити довољно политичке подршке како 

би му омогућио да своје функције извршава на ефективан начин. У складу са наведеним, а 

у оквиру Дела о Механизмима за равноправност, Нацртом је предвиђено:  

 1) јачање капацитета Владе поводом координације послова везаних за родну 

равноправност (члан 29), као стратегијског нивоа за решавање и планирање мера и 

политика везаних за родну равноправност, односно равноправност жена и мушкараца; 

Влада је 30. октобра 2014. године донела Одлуку о оснивању Координационог тела за 

родну равноправност („Службени гласник РС”, бр. 121/14, 147/14, 33/15 и 37/15) у којој су 

наведени задаци овог тела и именовни његови чланови; осим тога, Нацрт предвиђа да 

Влада оформи службу за родну равноправност, чије би функционисање било везано за: а) 

анализу стања равноправности са циљем предлагања мера у области унапређења 

равноправности, б) припреме, израде и праћења националних програма и стратегија у вези 

са унапређењем равноправности в)  сарадње са органима јавне власти у вези са 

равноправношћу и интегрисања принципа равноправности у све области њиховог 

деловања, г) упознавања шире јавности са питањима равноправности и отклањања родних 

стереотипа и предсрасуда. 

 2) одређивања координатора за равноправност (члан 30), који су задужени да у 

органима јавне власти Републике Србије и аутономне покрајине прате спровођење 

политика и мера у вези са овим питањем, као резултат потребе да стандарди 

равноправности нађу своје место у сваком сегменту власти (cross-cutting issue) како би се 

редовно извештавало национално (надлежни одбор Народне скупштне Републике Србије) 

и међународно (Комитет УН за елиминацију дискриминације жена – CEDAW);  

 3) функционисање механизма за равноправност у јединицама локалне самоуправе 

(члан 31), којим се, заједно са министарством, употпуњује вертикала за обезбеђење 

примене закона, који произилази из Нацрта и, генерално, принципа равноправности, а 

полазећи од Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14–

др.закон).  

 

 VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (ЧЛ. 32.–34.)   

 Део Нацрта о казненим одредбама започиње чланом 32, који регулише износе 

новчаних казни за прекршаје намењене послодавцима и пружаоцима услуга у складу са 

чланом 39. став 1. тачка 3) Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13) и 



Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Посебно 

су, у оквиру овог члана, издвојене казне за послодавце и пружаоце услуга, који 

запошљавају више од 250 лица.  

 Остале казнене одредбе тичу се одговорних лица у: синдикатима и њиховим 

организацијама, политичким странкама, удружењима, образовним, научним, културним, 

информативним и спортским установама, центарима или организацијама, као и 

средставима јавног информисања.  

 Код сваког изрицања максималних казни из чл. 32. и 33. овог закона изриче се и 

заштитна мера јавног објављивања казне о трошку кажњеника (денунцијација). 

 

 VIII. НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА (ЧЛАН 35.) 

 Надзор над применом овог закона врши министарство, које најмање једном 

годишње подноси извештај о стању заштите и унапређивања равноправности Влади и 

надлежном одбору Народне скупштине Републике Србије. Инспекцијски надзор у делу 

који се односи на права и обавезе послодаваца и запослених врши Инспекција рада. 

 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (ЧЛ. 36.–38.)  

 Подзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у току од шест месеци 

од дана ступања на снагу овог закона. 

 Коначно, у члану 37, регулисано је да даном ступања на снагу овог закона престаје 

да важи Закон о равноправности полова, као и да закон, који се налази у Нацрту, ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” (члан 

38). 

 

 

IV.  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона, процена је да ће бити потребно 37.208.000,00 динара на 

годишњем нивоу за активности усмерене на промоцији равноправности, спровођењу 

ефикасног надзора над применом закона, као и формирања и деловања службе Владе за 

координацију послова у вези са равноправношћу. С тога је у складу са Правилником о 

начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог 

прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/14) припремљен и на крају овог 

материјала приложен Образац ПФЕ. 

 


