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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. 

Устава, према којој Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, остваривање 

и заштиту слобода и права грађана и, у вези са тим, предвиђају се одговорност и санкције 

за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом. 

Осим тога, у одредби члана 15. Устава, јемчи се равноправност жена и мушкараца 

и развој политике једнаких могућности. 

Такође, у члану 21. став 3 Устава Републике Србије, прецизира се да је забрањена 

свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по 

основу pace, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, 

политичког или другог уверења, имовинског стања, културе, језика, старости и психичког 

или физичког инвалидитета. 

Устав у члану 21. став 4 прописује могућност увођења посебних мера ради 

постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком 

положају са осталим грађанима и изричито прописује да се ове мере не сматрају 

дискриминацијом. Посебне мере су инструмент којим држава води и политику једнаких 

могућности, ублажава и отклања фактичку неједнакост, негативне разлике и родно 

осетљиве дефиците у свим сферама друштвеног живота. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Република Србија је септембра 2009. године донела Закон о равноправности 

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

равноправности жена и мушкараца и промовисање политике једнаких могућности у 

областима јавног и приватног сектора од посебног значаја за равноправност полова, као 

што је област запошљавања и остваривања права у областима: рада, социјалне и 

здравствсне заштите, породичних односа, образовања, културе и спрота, као и политичког 

и јавног живота. Законом је, такође, уређено и предузимање посебних мера за спречавање 

и отклањање дискриминације засноване на полу, као и поступак правне заштите лица 

изложених дискриминацији. Доношењем Закона о равноправности полова задовољени су 

формални захтеви да се овакав закон усвоји, али суштински није створен адекватан 

законски оквир и за делотворно унапређивање стања у пракси, као и за спровођење 

политике једнаких могућности за жене и мушкарце. Поред тога, наведени Закон није у 

довољној мери усаглашен са потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним 

стандардима и директивама ЕУ, а недостаје и одговарајући целовит и кохерентан 

институционални оквир за 
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остваривање и унапређење родне равноправности, као и одговарајуће санкције у 

случајевима непоштовање одредаба тог закона ради, а ради обезбеђења његовог 

спровођења у пракси. 

Током вођења преговора о чланству Републике Србије у Европској унији (ЕУ) 

уочено је да се постојећим решењима Закона о равноправностн полова не достижу 

заједничке тековине равноправности жена и мушкараца и да није у пуној мери усаглашен 

са релевантним законодавством ЕУ, а пре свега, у односу на: примену принципа 

равноправног третмана мушкараца и жена у приступу и набавци роба и услуга, у 

имплементацији начела једнаких могућности и једнаког третмана мушкараца и жена у 

вези са питањима запошљавања и обављања занимања. 

Комитети УН за економска, социјална и културна права, као и за људска права, 

указали су и на потребу јачања националних механизама за родну равноправност, 

елиминисање родно засноване дискриминације и спречавања насиља у породици. Такође, 

оба комитета позвала су Републику Србију да спроведе свеобухватне реформе ради 

укидања одредаба и пракси које подржавају родно засновану дискриминацију, као и да 

спроведе посебне мере за повећање заступљености жена у државној управи, локалној 

самоуправи и у процесима одлучивања. 

Такође, потребно је што потпуније усклађивање текста закона са потврђеним 

међународним споразумима: Конвенцијом о елиминисању свих облика дискриминације 

жена (даље у тексту: CEDAW), коју је Република Србија ратификовала 1981. године 

Законом о ратификацији Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена 

(„Сл. лист СФРЈ“ број 11/81) и 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 и донела 

Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над 

женама и насиља у породици („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 

12/13). 

У вези са наведеним, на иницијативу Заштитника грађана, разрађена су два модела 

закона о родној равноправности (2014/2015), а након тога су образоване и две радне групе 

за израду нацрта истоименог закона, али ни један модел или нацрт закона није добио 

неподељену стручну и подршку у јавности која би гарантовала усвајање тог закона. 

У вези са наведеним, израђена је током 2014/2015 године једна верзија Нацрта 

закона о родној равноправности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, као и једна верзија Нацрта закона о родној равноправности током 

2015/2017 од стране Коодинационог тела за родну равноправност Владе. Координационо 

тело за родну равноправност је истицало да је процес рада на овом тексту започео у јуну 

2015. године, тако што је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре донела Решење о радној групи за израду Предлога закона о родној 

равноправности, на основу члана 28. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и 

систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и 

службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 
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87/13). Координационо тело за родну равнопрвност је обавило консултације у периоду 

јануар-мај 2017. године како би израдило Нацрт закона о родној равноправности. 

Консултације су спроведене са надлежним државним органима и организацијама, 

укључујући и независне државне органе и представникe Привредне коморе Србије, који 

су прибавили мишљење релевантних привредних субјеката на које се закон односи. 

Одбор за финансије и привреду Владе је на својој 12. седници, одржаној 6. 

септембра 2017. године, одложио разматрање Нацрта закона о родној равноправности које 

је предложио Кабинет потпредседнице Владе ради његовог усаглашавања са надлежним 

Министарством. У вези са наведеним, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (у даљем тексту: Министарство) је наставило рад на изради Нацрта 

закона о родној равноправности 5. октобра 2017. године, а Генерални секретаријат Владе 

је доставио радни материјал Кабинета потпредседнице Владе 12. октобра 2017. године 

надлежном Министарству. Након тога, Министарство је прибавило и обрадило 20 прилога 

са ставовима, мишљењима и сугестијама достављених из органа државне управе, 

социјалних партнер,а попут Уније послодаваца и Независног синдиката, Привредне 

коморе Србије, Српске академије наука и уметности и других релевантних институција за 

доношење овог закона, од којих је 13 органа и организација имало конкретне примедбе и 

сугестије за измену и допуну постојеће верзије Нацрта закона о родној равноправности. 

У периоду од 7. до 31. децембра 2017. године реализован је процес on line јавних 

консултација, тако што је Нацрт закона о родној равноправности са достављеним и 

уграђеним примедбама и сугестијама из претходно наведених 13 институција постављен 

на интернет страници Министарства, као и на интернет страници Канцеларије за сарадњу 

са цивилним друштвом са приложеним обрасцем за достављање примедаба и сугестија 

свих заинтересованих субјеката у друштву (у овом образложењу ће се та верзија Нацрта 

закона означавати као „претходна верзија Нацрта закона“). У оквиру наведених 

консултација, своје примедбе, коментаре, предлоге и сугестије у 8 попуњених образаца су 

ресорном Министарству доставили: Остоја Рајић из организације „Теслино јединство – 

проналазачи“ (попуњена су и достављена два обрасца); Михаило Алић из 

„Удружење очева“, НИС Нови Сад; Биљана Јањић и Косана Бекер из Удружења грађанки 

„FemPlatz“; затим Коалиција против дискриминације коју чине: Центар за унапређивање 

правних  студија, „Civil Rights  Defenders“,  „Gayten-LGBT“,   „Једнакост“, 

„Лабрис“ – организација за лезбејска људска права, Мрежа одбора за људска права 

(CHRIS network), „Praxis“, Удружење студената са хендикепом; Тања Игњатовић из 

Аутономног женског центра; и Наташа Окиљ из Сталне конференције градова и општина 

(СКГО). 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања образовао је Решењем 

број 119-01-00096/2018-21 од 27. априла 2018. године трочлану Радну групу за евалуацију 

достављених примедаба, мишљења и сугестија и за дораду Нацрта закона о родној 

равноправности, која је на основу мишљења добијених из надлежних органа државне 

управе и на основу 8 попуњених образаца током on line јавних консултација реализовала 

своје задатке. Радна група је израдила Листе за евалуацију укупно 103 примедаба, 

мишљења и сугестија на Нацрт закона и одржала два састанка 5. и 6. јуна 
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2018. године ради реализације евалуације. Радна група је сачинила Извештај о свом раду 

и поднела га 13. јуна 2018. године ресорном министру, обавила дораду Нацрта закона о 

родној равноправности и припремила га за јавну расправу и транспарентно га поставила 

на интернет странице Министарства и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, 

као и на портал е-Управе, на увид јавности. 

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 

– пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог 

Министарства, Одбор за правни систем и државне органе Владе донео је Закључак 05 Број 

011-5422/2018-1 од 14. јуна 2018. године, којим се одређује се спровођење јавне расправе 

у Републици Србији о Нацрту закона о родној равноправности. Наведеним Закључком 

утврђен је и Програм јавне расправе о Нацрту закона о родној равноправности од 14. јуна 

до 5. јула 2018. године (у даљем тексту: Програм). Јавна расправа о Нацрту закона о родној 

равноправности реализована је у складу са утврђеним Програмом, за представнике: 

државних органа, јавних служби, привредне субјекте, синдикате, удружења послодаваца 

и синдиката, удружења грађана, стручну јавност и друге заинтересоване учеснике и 

учеснице. Текст Нацрта закона о родној равноправности је постављен на интернет 

страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на порталу е-

Управе и на интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Учесници 

јавне расправе су позвани да у назначеном року, од 14. јуна до 5. јула 2018. године доставе 

своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на посебно отворену e-mail адресу: 

javnarasprava.rodna@minrzs.gov.rs на приложеним обрасцима или писаним путем 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-

26. На наведени позив се одазвало укупно 67 субјеката у друштву достављајући 

предвиђене обрасце. Тачније, ресорном Министарству достављено је у предвиђеном року 

и уврштено у материјал са јавне расправе 66 образаца са примедбама, мишљењима и 

сугестијама на Нацрт закона о родној равноправности, од којих 36 образаца идентичне 

садржине. Три мејла су упућена без приложених образаца, а један образац је упућен 

службеном поштом након истека наведеног рока, истоветног садржаја као и наведених 36 

образаца. Поред наведеног, три обрасца су достављена и писаним путем Министарству, и 

то из следећих организација: Српски покрет „Двери“, Породичног сабора Београд и 

Удружења Православна породица Београд, а која садрже идентични садржај као и три 

обрасца поднета од стране истих организација електронским путем. 

Значајан допринос процесу јавне расправе и подршку ресорном Министарству 

пружила је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, као и органи јединица локалне 

самоуправе у оквиру којих су организована јавна слушања и презентације Нацрта закона 

о родној равноправности. На јавним слушањима је реализована презентација Нацрта 

закона о радној равноправности, у начелу и у појединостима, а након тога је реализована 

и дискусија свих учесника и учесница јавне расправе. 

У складу са Програмом, јавна слушања и презентације Нацрта закона су биле 

организоване у пет градова у Републици Србији и на њима је узело учешће укупно 540 

лица и то у: 

mailto:javnarasprava.rodna@minrzs.gov.rs
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- Новом Саду, 25. јуна 2018. године, у просторијама Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине, ул. Владике Платона бб, уз учешће 109 лица; 

- Београду, 26. јуна 2018. године, у просторијама Дома Народне скупштине 

Републике Србије (Мала пленарна сала), Трг Николе Пашића бр. 13, уз учешће 195 лица; 

- Крагујевцу, 28. јуна 2018. године, у просторијама Скупштине Града Крагујевца, 

Трг слободе бр. 3, уз учешће 132 лица; 

- Нишу, 29. јуна 2018. године, у просторијама Скупштине Града Ниша, ул. Николе 

Пашиће бр. 24, уз учешће 49 лица и 

- Новом Пазару, 3. јула 2018. године, у просторијама Скупштине Града Новог 

Пазара, ул. Стевана Немање бр. 2, уз учешће 55 лица. 

Све релевантне институције у АП Војводина и у поменутим градовима учешћем 

представника извршне и скупштинске власти, тела и механизама родне равноправности и 

стручне јавности дале су јавну и неподељену подршку скором доношењу закона у овој 

области. На јавним слушањима су учествовали и председница Народне скупштине 

Републике Србије, председник Скупштине АП Војводина, ресорни министар, директор 

Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Заштитник грађана, градоначелници 

поменутих градова или њихови заменици, председници скупштина, председници 

извршних већа, народни посланици и посланице, односно одборници у скупштинама 

наведених градова итд. Поред тога, у јавној расправи су учествовали и представници 

удружења, социјалних партнера, академске и стручне јавности, медија, као и 

заинтерсовани грађани и грађанке. 

Укупно је, током јавне расправе о Нацрту закона о родној равноправности од 14. 

јуна до 5. јула 2018. године, достављено електронским или писаним путем, те изречено у 

дискусији у пет градова у Републици Србији 359 мишљења, примедаба и сугестија, које 

су евалуиране од стране петочлане Радне групе за евалуацију достављених примедаба, 

мишљења и сугестија и дораду Нацрта закона о родној равноправности, образоване 

Решењем ресорног министра број 119-01-00096/2018-21 од 9. јула 2018. године. 

Радна група је у периоду од 10. до 12. јула 2018. године анализирала све примедбе, 

предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, а затим је у периоду од 13.  до 16. јула 

2018. године спровела предвиђену евалуацију достављених примедаба, мишљења и 

сугестија на Нацрт закона о родној равноправности и у периоду од 17. до 19. јула 2018. 

године извршила дораду Нацрта закона о родној равноправности. Радна група је поднела 

Извештај о свом раду ресорном министру 19. јула 2018. године. 

Такође, у складу наведеним Закључком и на основу тачке 6. наведеног Програма 

јавне расправе о Нацрту закона о родној равноправности од 14. јуна до 5. јула 2018. године, 

по окончању поступка јавне расправе, Министарство је сачинило Извештај о спроведеној 

јавној расправи о Нацрту закона о родној равноправности и објавило га са дорађеним 

Нацртом закона о родној равноправности са свим коментарима из јавне расправе на 

својој интернет страници, порталу е-Управе, као и на интернет страници Канцеларије за 

сарадњу са цивилним друштвом, на увид јавности. 
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРAВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

1. Основне одредбе (чл. 1-6) 

Основним одредбама Нацрта закона о родној равноправности прецизирају се његов 

предмет и садржај и обавезе свих актера у његовом спровођењу. Нацрт овог закона 

представља искорак у односу на Закон о равноправности полова, јер већ у самом наслову 

и предмету уређивања препознаје „родну равноправност“ и даје њено одређење, те 

садржај ове синтагме појмова усклађује са општеприхваћеним правилима међународног 

права и потврђеним међународним уговорима. Такође, у овом делу Нацрт закона 

дефинише и остале кључне појмове у овој области. 

У складу са резултатима јавне расправе о Нацрту закона о родној равноправности 

од 14. јуна до 5. јула 2018. године, у делу I Основне одредбе, члан 1. став 1 Нацрта закона 

унета је измена, прилагођена сугестији и предлозима више актера и то: Женске платформе 

за развој Србије и Академије женског лидерства, Лиге социјалдемократа 

Војводине/Скупштина АП Војводине; и др Маријане Пајванчић - да се одмах на почетку 

закона ближе одреде органи јавне власти и њихове обавезе у спровођењу тог закона. 

Наведени предлози су уважени и у доради Нацрта закона унето је појашњење да се 

спровођење овог закона односи на „органе јавне власти“ који су конкретизовани и, у 

складу са садржајем Нацрта закона, додато је и појашњење да се спровођење закона 

односи и на: „послодавце, политичке странке, удружења и социјалне партнере“, сагласно 

препорукама из јавне расправе у Новом Саду, Нишу и Новом Пазару да овај закон треба 

да се односи на све релевантне субјекте у друштву. 

У члану 2. уважен је предлог из јавне расправе достављен од стране Лиге 

социјалдемократа Војводине/Скупштина АП Војводине и др Маријане Пајванчић, да се 

иза речи „Устава Републике Србије“ додати реч „закона“ јер се бројна права из области 

родне равноправности регулишу супсидијерним законима, а не само Уставом и 

међународним изворима, па у складу са наведеним, дорађен је и текст Нацрта закона. 

У складу са достављеним мишљењима, примедбама и сугестијама у јавној расправи 

на приложеним обрасцима у делу I Основне одредбе, избрисана су из претходне верзије 

Нацрта закона - израђене након on line јавних консултација, три члана и то: чл. 3, 5. и 9., 

док су остали чланови у том поглављу пренумерисани. 

У вези са наведеним, на основу предлога из јавне расправе Аутономног женског 

центара, Женске платформа за развој Србије, Академије женског лидерства, др Маријане 

Павјанчић, Центра за подршку женама Кикинда и Mреже СОС Војводина - да се из Нацрта   

закона   о   родној   равноправности   избрише   члан   3.   који   се   односио   на 

„Усклађеност норми са правом Европске уније“, а који је садржао и конкретно навођење 

одговарајућих докумената (при чему су изостављена друга значајна документа УН, Савета 

Европе, ЕУ и ОЕБС-а у овој области) у оквиру дораде Нацрта закона из текста је избрисан   

поменути   члан   3.   и   у   Образложење   унета   комплетна   информација   о 
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усклађености са међународним документима у овој области. 

У вези са наведеним, треба истаћи да је Нацрт закона полазио од одређења 

садржаних у документима УН која се односе на људска права, као што су: Универзална 

декларација о људским правима (1948); Конвенција о политичким правима жена (1952); 

Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966), као и Први и Други 

Опциони протокол уз овај Пакт; Међународни пакт о економским, социјалним и 

културним правима (1966); Декларација о елиминацији свих облика дискриминације 

према женама (1967); Декларација о заштити жена и деце у случају опасности и оружаном 

сукобу (1974); Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (1979) и 

Опциони протокол уз ову Конвенцију (усвојен 1999. ступио на снагу 2000. године); Бечка 

декларација и програм деловања (1993); Декларација о елиминацији злостављања жена 

(1993); Пекиншка декларација и Платформа за акцију (1995); Универзална декларација о 

демократији (1997); Резолуције Савета безбедности УН бр. 1325 (2000), 1820 (2008.) и 

1889 (2009); Миленијумска декларација УН (2000); Пекиншка декларација и Платформа 

за акцију усвојена на Четвртој светској конференцији жена 1995, извештај Ad hoc 

Комитета за CEDAW на 23. специјалној седници Генералне скупштине УН (Пекинг + 5 – 

политичка декларација и исходни документ) као и политичка декларација са 49. седнице 

Комисије УН о статусу жена из 2005. (Пекинг + 

10) и 54. седнице Комисије УН о статусу жена из 2010. (Пекинг + 15) и „Жене 2000: 

родна равноправност, развој и мир за 21. век“ и др. 

Такође, Нацрт закона је усаглашаван са следећим документима ЕУ: Амстердамски 

споразум (1997) који регулише људска права, посебно принцип једнаког третмана 

мушкараца и жена и забрану дискриминације на основу рода и пола; Програм акције за 

интегрисање родне равноправности у развојну сарадњу Заједнице - Саопштење Комисије 

Савету и Европском парламенту (тзв. „ЕУ Мапа пута за постизање родне равноправности 

2006 - 2010. године“); са Директивама које се односе на принцип једнаког третмана жена 

и мушкараца у одређеним областима и забрану дискриминације на основу пола међу 

којима су: Директива 75/117/ЕЕЗ (једнаке зараде за мушкарце и жене); Директива 

76/207/ЕЕЗ (доступност запослења, професионална обука, напредовање на радном месту 

и услови рада); Директива 79/7/ЕЕЗ (социјална заштита); Директива 86/378/ЕЕЗ 

(социјално осигурање за запослене); Директива 86/613/ЕЕЗ (самосталне делатности, 

заштита самозапослених жена током трудноће и материнства); Директива 97/80/ЕЗ (терет 

доказивања у случајевима дискриминације по основу пола); Директива 2000/78/ЕЗ; 

Директива 2004/113/ЕЗ (набавка роба и пружање услуга); Директива 2006/54/ЕЗ 

(запослење и звања); Директиве о заштити трудница, мајки и родитеља међу којима су: 

Директива 92/85/ЕЕЗ (мере за унапређење сигурности и здравствене заштите на раду 

трудних радница, радница које су се недавно породиле или су на породиљском одсуству); 

Директива 96/34/ЕЗ (одсуство ради бриге о детету), Директива 2010/18/ЕЗ (родитељско 

одсуство) и др. У настојању да се побољша доступност европског законодавства у 

Директиви 2006/54/ЕЗ обједињене су интегрисане у јединствен текст шест директива и то: 

75/117/ЕЕЗ, 76/207/ЕЕЗ, 2002/73/ЕЗ, 86/378/ЕЕЗ, 96/97/ЕЗ и 97/80/ЕЗ. 
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Поред Директива, у Европској унији је од стране Савета, Комисије или Европског 

парламента усвојено више препорука и резолуција које се односе на равноправност жена 

и мушкараца, а које су биле консултоване у изради документа, нпр: Препорука Савета о 

промовисању позитивне акције за жене; Препорука Комисије о заштити достојанства жена 

и мушкараца на послу; Резолуција Савета о промовисању једнаких могућности за жене; 

Резолуција Савета о уравнотеженом учешћу мушкараца и жена у одлучивању; Резолуција 

Савета о стању здравља жена у Европској заједници; Резолуција Савета о женама у науци; 

Резолуција Савета и министара рада и социјалне политике о уравнотеженом учешћу жена 

и мушкараца у породичном и радном животу; Резолуција Европског парламента о женама 

у одлучивању, Резолуција Европског парламента о женама у међународној политици; 

Декларација „Да родна равноправност постане стварност“ Комитета министара Савета 

Европе (Мадрид, 12. маја 2009); Резолуција брoj 

1 о спречавању и одговору на насиље у породици, усвојена на 29. Конференцији 

министара правде Савета Европе (Тромс у Норвешкој, 18 - 19. јуна 2009); Декларација о 

програму акције на Петој европској министарској конференцији о једнакости између жена 

и мушкараца (Скопје, 22 - 23. јануара 2003); Акциони план и Резолуција усвојени на 7. 

Конференцији министара за једнакост између жена и мушкараца Савета Европе (Баку, 24 

- 25. маја 2010); и др. 

Затим, у изради су разматрана и документа Савета Европе: Европска конвенција за 

заштиту људских права и основних слобода (ECHR) посебно Протокол 7 (1984) и 

Протокол 12 (2000); Европска социјална повеља и измењена Европска социјална повеља 

(1996); Декларација о једнакости између жена и мушкараца као фундаменталном 

критеријуму демократије; Декларација и програм акције – демократизација, спречавање 

конфликата и изградња мира: перспективе и улога жена; Резолуција о родној квоти за 

кандидате за судије Европског суда за људска права (Р 1366 (2004) и 1426 (2005); 

Резолуција о увођењу начела родне равноправности на локални и регионални ниво; 

Препоруке Одбора министара о: образовању, насиљу у породици;  елиминисању сексизма 

у језику; сексуалном искоришћавању, порнографији, проституцији трговини децом и 

омладином; равноправности између жена и мушкараца; помирењу радног и породичног 

живота; улози жена у науци и технологији; интегрисању родног аспекта у јавну политику; 

учешћу жена у политичком животу европских регија; поправљању положаја жена на селу; 

борби против трговине људима у сврху сексуалног искоришћавања; заштити жена од 

насиља; уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у политичком и јавном одлучивању; 

представљању жена у медијима; стандардима и механизмима за постизање родне 

равноправности; укључивању родних разлика у здравствену политику; о репрезентовању 

жена у изборном систему и др. 

У складу са чланством Републике Србије у некадашњој Конференцији за европску 

безбедност и сарадњу (КЕБС) и потом Организацији за европску безбедност и сарадњу 

(ОЕБС), консултована су следећа документа која се односе и на равноправност жена и 

мушкараца: Акт московског састанка конференције о хуманој димензији КЕБС (1991); 

Будимпештанска декларација парламентарне скупштине КЕБС (1992); Завршна 

Хелсиншка декларација парламентарне скупштине КЕБС (1993); Бечка декларација 

парламентарне скупштине КЕБС (1994); КЕБС Будимпештански акт ка истинском 
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партнерству у новој ери (1994); Отавска декларација ОЕБС парламентарне скупштине 

(1995); Штокхолмска декларација ОЕБС парламентарне скупштине – Ка заједничком 

свеобухватном моделу безбедности за Европу за двадесетпрви век (1996); Шести састанак 

министарског савета (1997); Варшавска декларација ОЕБС парламентарне скупштине 

(1997); Копенхагеншка декларација ОЕБС парламентарне скупштине (1998); Седми 

састанак министарског савета (1998); Завршни извештај 1999 ОЕБС конференција за 

преиспитивање (1999.); Истанбулска декларација - Повеља о европској безбедности 

(1999); Петровградска декларација ОЕБС парламентарне скупштине (1999); 

Букурештанска декларација ОЕБС парламентарне скупштине (2000); Осми састанак 

министарског савета (2000); Осми састанаг економског форума (2000); Девети састанак 

министарског савета (2001); Париска декларација ОЕБС парламентарне скупштине 

резолуције усвојене на десетом годишњем заседању (2001); Берлинска декларација ОЕБС 

парламентарне скупштине и резолуције усвојене на једанаестом годишњем заседању 

(2002); Десети састанак министарског савета (2002); Ротердамска декларација ОЕБС 

парламентарне скупштине резолуције усвојене на дванаестом годишњем заседању (2003); 

Једанаести састанак министарског савета (2003); Нови изазови и изградња 

институционалних и људских капацитета за економски развој и сарадњу (2004); 

Единбуршка декларација ОЕБС парламентарне скупштине и резолуције усвојене на 

тринаестом годишњем заседању (2004); Дванаести састанак министарског савета (2004); 

Састанак ОЕБС „Хумана димензија“ (2004) и др. 

У вези измена и допуна члана 4. Нацрта закона било је пуно супротстављених 

ставова у јавној расправи од крајње негације одређења „родна равноправност“ изнетих од 

стране удружења ,,Евроазијски пут", до предлога да се његов садржај прошири новим 

формулацијама као нпр. у предлозима изнетим од стране Института друштвених наука, др 

Зорице Мршевић, Gayten-LGBT, Женске платформа за развој Србије, Академије женског 

лидерства, Центра за подршку женама Кикинда и Mреже СОС Војводина. Стога је заузет 

принципијелни став да се дефиниција базичног појма „род“ (садржана у члану 

6. Нацрта закона), усклади са Законом о потврђивању Конвенције Савета Европе о 

спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник 

РС – Међународни уговори“, број 12/13), а самим тим и да се све синтагме овог појма нпр. 

„родна равноправност“ у новом члан 3. (раније члан 4.), „родно заснована 

дискриминација“ у члану 4. (раније члан 6.), „родно одговорно буџетирање“ у члану 5. 

(раније члан 8.), ускладе са одређењем тог кључног појма. 

У вези са чланом 4. став 4 није прихваћена сугестија Сектора за рад и запошљавање 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да се у овај члан закона 

уврсте дефиниције „облика посредне и непосредне дискриминације, као и поновљене, 

продужене, вишеструке и других тешких облика дискриминације“ јер су наведене 

дефиниције и класификације биле садржане у претходној верзији Нацрта закона и из ње 

брисане, на основу више предлога из јавне расправе, јер су наведена одређења појмова 

садржана у Закону о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број 22/09), али је 

унета допуна на крају члана 4. став 4 „у складу са законом којим се ближе уређује забрана 

дискриминације“, којом се упућује на закон који наведену материју ближе регулише. 
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У вези са чланом 4. став 5 уважена је примедба Сектора за рад и запошљавање 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да Закон о раду не 

садржи одредбе о „посебној заштити различитих полова на раду“ као основана, али 

имајући у виду и примедбе из јавне расправе Удружења очева, као и јавну расправу о 

Нацрту закона о родној равноправности у појединим градовима у којој је указивано на 

потребу заштите репродуктивног здравља запослених лица оба пола различитим мерама 

заштите на раду, и то како и материнства, тако и очинства (родитељство), у текст Нацрта 

закона у члан 4. став 5, после речи: „Не сматрају се родном дискриминацијом мере за 

заштиту материнства“ додате су речи „и очинства (родитељства)“, брисане су речи „као и 

посебна заштита различитих полова на раду“, а унете речи: „као и заштита на раду 

запослених различитог пола“, и даље се наставља текст као и раније „у складу са 

прописима којима се уређују радни односи и безбедност и здравље на раду.“ 

Као што је већ споменуто, из Нацрта закона избрисан је, на основу бројних 

сугестија из јавне расправе, члан 5. из претходне верзије Нацрта закона који се односио на 

одређење „Непосредне и посредне дискриминације“, као и члан 9. који се односио на 

„Забрану непосредне и посредне дискриминације“ јер је поменута материја ближе уређена 

Законом о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број 22/09), па би садржај чл. 

5. и 9. представљао тзв. пренормирање. 

У јавној расправи један број организација и грађана као што су: Српски покрет 
,,Двери“; Савез удружења Породични сабор; Удружење православна породица; Дом за 

смештај одраслих и старијих ,,Царски конак“ДОО, Лозница- Тршић; др Милан Радоњић; 

Петар Петровић; Силвија Аћимовић; Миленко Николић; Јелена Николић; Бранимир 

Плавшић; Снежана Тошева; Ђорђе Јовановић; Милорад Миливојша; Немања Мајин; 

Јована Јелић; Младен Чвокић; Дејан Јовковић; Владо Тошев; Виолета Јеремић; Слободан 

Тимотијевић; Марко Атанасијевски; Владимир Скипић; Оливера Тодорић; Драгомир 

Бастаја; Зорица Пауновић; Зоран Симоновић; Душанка Здравковић; Владимир Јелић; 

Милена Јелић; Кукић Радојка, Ђорђе Опсеница; Серјожа и Злата Попов, Дарослав Гужвић; 

Игор Поч, Радмила Васић; Машан Поповић; Мирослав Вукичевић изразило свој став да 

није потребно доношење овог закона и да треба да остане на снази Закон о равноправности 

полова. У складу са наведеним ставом, исказано је мишљење да је појам 

„род“ неуставна категорија и да у одређењу појма „род“ треба брисати синтагму „родни 

индентитет“. 

У вези са наведеним мишљењима, истаче се да, у складу са Уставом и законом, 

овај део Нацрта закона садржи и посебну заштитну клаузулу којом се забрањују 

тумачење и примена законских одредаба 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 родне равноправности 

који проистиче из Устава, закона, општеприхваћених правила међународног права и 

потврђених међународних уговора. Стога, при дефинисању појмова у члану 6. који се 

користе у закону, водило се рачуна да буду сагласни са дефиницијама ових појмова 

садржаних, не само у научној литератури и речницима, већ и у релевантним домаћим 

законима и потврђеним међународним споразумима, као што су Закон о забрани 

дискриминације („Службени гласник PC”, број 22/09), важећи Закон о равноправности 
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полова („Службени гласник PC”, број 104/09), Закон о спречавању насиља у породици 

(„Службени гласник РС“, број 94/2016) и потврђеним међународним конвенцијама као 

што су CEDAW и Истанбулска конвенција. Имајући у виду наведено, у Нацрт закона о 

родној равноправности у члану 6. тачка 1. ( у претходној верзији Нацрта закона члан 8. 

тачка 1.) појам „рода“ се усклађује са одређењем садржаним у Истанбулској конвенцији, 

тј. са Законом о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против 

насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник РС – Међународни 

уговори“, број 12/13), тако да гласи: „род означава друштвено одређене улоге, 

понашања, активности и атрибуте, које дато друштво сматра прикладним за жене и 

мушкарце.“ 

У вези наведених измена у Нацрту закона, истичемо да је термин „осетно 

неуравнотежена заступљеност полова“ унет у садржај члана 6. тачка 6. на сугестију проф. 

др Маријане Пајванчић и проф. др Невене Петрушић, јер потпуније објашњава меру која 

се односи на подстицајну „квоту“ за мање заступљени пол од 40% садржану у Нацрту 

закона, а која налази упориште у једном од најважнијих докумената о равномерној 

заступљености полова Савета Европе - Препоруци REC (2003) Одбора министара 

државама чланицама о равномерној заступљености жена и мушкараца у политичком и 

јавном одлучивању, кojoм je прописаno је да „равномерна заступљеност било жена било 

мушкараца у било ком органу одлучивања не би смела бити мања од 40%.“ Такође и 

Парламентарна скупштина Савета Европе донела је 2004. године Препоруку о учешћу 

жена на изборима са циљем повећанја њиховог броја у парламенту и другим органима, уз 

увођење родно недискриминаторног законодавства. 

У члану 6, тачка 7. (у претходној верзији Нацрта закона члан 8. тачка 6.) уважена 

је сугестија др Зорице Мршевић, Института друштвених наука и удружења Gayten-LGBT 

који се односио на то да треба проширити дефиницију „родно заснованог насиља“ са 

појединаца и на особе које припадају различитим родним и сексуалним мањинама, а које 

су због родног изражавања изложене већем ризику од родно заснованог насиља, па су, 

поред појединаца, сада обухваћене и групе лица. 

Такође, у том делу, члан 6, тачка 8. која се односи на „насиље на основу пола“ (у 

претходној верзији Нацрта закона члан 8, тачка 7) истичемо да је било у јавној расправи 

опречних мишљења, с једне стране, Аутономног женског центра, Центра за подршку 

женама Кикинда, Mреже СОС Војводина који су инсистирали на термину „насиље над 

женама“ у односу на мишљења, с друге стране, Удружења очева, Виктора Радуна, 

„Двери“, „Евроазијски пут“ и др. који сматрају да постоји и насиље према мушкарцима 

које не може остати неругулисано законом фаворизовањем само једног пола. На ову врсту 

разлике у приступу проблему односио се и један број примедаба и предлога из дискусије 

у пет градова током јавне расправе. Стога се у Нацрту закона прецизира се да законом 

регулише спречавање и сузбијање родно заснованог насиља и насиља према полу, али се 

наводи и да је „најзаступљенији облик насиља у породици, насиље према женама, као 

одраз друштвене неједнакости полова“. 
 

У Нацрту закона у члану 6. тачка 16. допуњује се одређење појма „удружење“ у 

складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11 – др. 
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Закони) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник РС” бр. 8/12, 94/13 и 93/15, 16 /18), тако да уместо ранијег одређења: 

„удружење јесте добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи 

удруживања више физичких или правних лица, основана ради праћења, остваривања и 

унпређења родне равноправности” (у претходној верзији Нацрта закона члан 8. тачка 15), 

сада гласи: „удружење јесте добровољна и невладина недобитна организација заснована 

на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради праћења, 

остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису 

забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са 

законом;”. 

Нису уважена мишљења и предлози Новосадске новинарске школе, Женске 

платформе за развој Србије и Академије женског лидерства да се међу кључне појмове 

у члану 6. (у претходној верзији члан 8.) уврсти нови појам „право на приватност“ у 

јавном комуницирању и то у традиционалним медијима (штампа, радио и телевизија) и 

у онлајн (дигиталним) медијима, сходно одредбама заједничког Кодекса новинара 

Србије, јер ова материја треба да буде регулисана другим прописима као нпр. Законом 

јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 

– аутентично тумачење) и др. прописима у тој области. 

Нису уважене сугестије Савеза удружења Породични сабор; др Милана Радоњића; 

Петра Петровића; Силвије Аћимовић; Миленка Николића; Јелене Николић; Бранимира 

Плавшића; Снежане Тошеве; Ђорђа Јовановића; Милорада Миливојше; Немање Мајина; 

Јоване Јелић; Младена Чвокића; Дејана Јовковића; Владе Тошева; Виолете Јеремић; 

Слободана Тимотијевића; Марка Атанасијевског; Владимира Скипића; Оливере Тодорић; 

Драгомира Бастаје; Зорице Пауновић; Зорана Симоновића; Душанке Здравковић;  

Владимира  Јелића;  Милене Јелић;  Дома  за  смештај  одраслих  и старијих 

,,Царски конак“ДОО, Лозница - Тршић; Радојке Кукић, Ђорђа Опсенице; Серјоже и Злате  

Попов,  Дарослава  Гужвића;  Удружења  православна  породица; Српског покрета 

,,Двери“; Игора Поча, Радмиле Васић; Машана Поповића; Мирослава Вукичевића, Јелене 

Петрановић и Катарине Чарапић да се из текста закона у члану 6. тачка 18. (у претходној 

верзији Нацрта закона члан 8. тачка 17) изостави појам „родни стереотипи“ јер је наведени 

предлог био неоснован. С друге стране, одбачени су и предлози да се прошири и промени 

дефиниција појма „родни стереотипи“, а које су изнели Женска платформа за развој 

Србије и Академија женског лидерства, као и Драган Средановић јер понуђена решења не 

доприносе потпунијем одређењу тог појма. 

 

2. Политика једнаких могућности и мере за остваривање и унапређење родне 

равноправности (чл. 7-13) 

У новој верзији Нацрта закона, у односу на претходну, делови II и III, на предлог 

Женске платформе за развој Србије и Академије женског лидерства, проф. др Невене 

Петрушић и проф. др Маријане Пајванчић, су заменили своја места, тако да у новој верзији 

Нацрту закона део II се сада односи на „Политику једнаких могућности и мере за 



13  

 

 

остваривање и унапређивање родне равноправности“, а део III на „Планске акте у 

области родне равноправности и извештавање о реализацији планских аката“. 

У складу са наведеним изменама, извршено је пренумерисање чланова Нацрта 

закона у поменута два дела закона. Такође, на основу иницијативе истих предлагача, 

формулисан је и унет нови члан у део II, под називом „1. Политика једнаких могућности 

и мере за остваривање и унапређивање родне равноправности“ и то члан 7. који се 

управо односи на политику једнаких могућности и који гласи: „Политика једнаких 

могућности подразумева равноправно учешће жена и мушкараца у свим фазама 

планирања, припреме, доношења и спровођења одлука које утичу на положај жена и 

мушкараца.” 

Није било измена у чл. 8-10. Нацрта закона, осим њиховог пренумерисања (у 

претходној верзији Нацрта закона чл. 16-18.) 

У II делу Нацрта закона у члану 8. дефинишу се врсте мера за унапређивање родне 

равноправности, у члану 9. ближе описују опште мере за остваривање и унапређивање 

родне равноправности као мере прописане законима, декларацијама. резолуцијама, и сл. 

којима се забрањује родно заснована дискриминација или налаже поступање ради 

остваривања родне равноправности и прописују казне за случај поврeда законских 

одредби. У члану 10. се одређују посебне мере и у том члану није било измена. 

Треба истаћи да члан 11. конкретизује врсте посебних мера (у претходној верзији 

Нацрта закона члан 19) и у вези са тим чланом указујемо да није прихваћена сугестија 

Foreign Investors Council да се послодавцима продужи рок за извештавање са 15 дана на 

дужи рок јер је поменути рок већ продужен у новој верзији Нацрта закона са 15 на 30 дана. 

Међутим, у члану 11. који се односи на „Врсте посебних мера“ став 1, тачка 1. (у 

претходној верзији Нацрта закона чл. 19.), дошло је до измена, на предлог Данијеле 

Поповић, одборнице у Скупштини Града Крагујевца и координаторке Женске одборничке 

мреже, проф др Маријане Пајванчић и проф др Невене Петрушић, тако што је прецизирано 

да се „1) посебне мере у корист мање заступљеног пола, одређују и спроводе у 

случајевима осетно неуравнотежене заступљености једног пола, док се не постигне 

уравнотежена заступљеност;”. Ово појашњење је било нужно унети у Нацрт закона јер 

жене чине већину, односно 51,3% од укупног броја становника Републике Србије, према 

подацима последњег Пописа становништва, домаћинстава и станова, спроведеног од 

стране Републичког завода за статистику (РЗС), 2011. године, па би равноправна 

заступљеност подразумевала ту квоту, а не подстицајну од 40%. 

У Нацрту закона у чл. 12-13. није било битнијих измена, осим делимичног 

уважавања предлога Студенског парламента Правног факултета Универзитета у Београду, 

Ресор за нацоналне мањине и студената са инвалидитетом у вези одређивања посебних 

мера за особе са инвалидитетом (што је уграђено у члан 6. Нацрта закона), као предлога 

Републичког завода за статистику у вези израде званичне статистике која је у надлежности 

тог завода. Није уважен предлог Gayten-LGBT да се у чл. 12-13. унесе 
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прикупљање података и вођење статистике на основу родног идентитета јер би то било у 

супротности са Законом о заштити података о личности и могло би да доведе поједине 

мањинске групе у дискриминисан положај, што није интенција овог закона. 

Члан 12. обухваћени су разлози за предузмање посебних мера, укључујући и 

циљеве који се њима желе постићи и њихово трајање. 

У члану 13. прецизра прикупљање и евиденција статистичких података, 

разврстаних по полу, у органима јавне власти и код послодаваца. За вођење политике 

једнаких могућности неопходни су и нужни статистички подаци и зато закон обавезује да 

подаци који се прикупљају и евидентирају у органима јавне власти и код послодаваца, 

осим збирно, морају бити исказани и по полној припадности. У вези са наведеним, 

делимично је прихваћена сугестија Удружење ,,Жене на прекретници“ да се статистика 

води по полној припадности „као и по годинама старости“, с тим што нису извршене 

измене у конкретном члану јер је поменути индикатор (старосна доб) саставни део родне 

анализе. 

 

3. Плански акти у области родне равноправности и извештавње о 

реализацији планских аката (чл. 14-19) 

Члан 14. Нацрта закона (у претходној верзији Нацрта закона члан 10) садржи 

одредбе којом се регулишу „Врсте планских аката и то: Национална стратегија за родну 

равноправност (у даљем тексту: Стратегија); Акциони план за спровођење Стратегије; као 

и да планови или програми рада, односно пословања органа јавне власти и послодаваца, 

обавезно садрже и део који се односи на остваривање родне равноиравности у органу јавне 

власти и код послодавца. 

У чл. 15-16. Нацрта закона (у претходној верзији Нацрта закона чл. 11-12) 

извршено је усклађивање и скраћивање одредаба наведених чланова како би се избегло 

тзв. преномирање у вези са садржајем усвојеног Закона о планском систему, чије се 

ступање на снагу очекује у октобру 2018. године. 

У вези са наведеним, није прихваћен предлог Gayten-LGBT да се у члан 14. (у 

претходној верзији члан 10) угради појам „родни идентитет“, јер наведени предлог није 

био сврсисходан у делу који говори о врстама планских аката. Такође, није прихваћен ни 

предлог Виктора Радуна, Центра за подршку женама Кикинда, Mреже СОС Војводина; 

Женске платформе за развој Србије и Академије женског лидерства за проширењем 

садржаја тог члана јер је Законом о планском систему та материја детаљније регулисана. 

Делимично је прихваћен предлог Аутономног женског центра којим се 

предлаже  се  брисање  ставова  3,  4,  5  и  6  у  члану 14.  (у претходној  верзији Нацрта 

закона члан 10), затим брисање ставова 1, 2, 4 и 6 у члану 15. (у претходној верзији 

Нацрта закона члан 11), као и измене и допуне у ставовима 3 и 5 у члану 16. (у претходној 

верзији Нацрта закона члан 12), како би се унео родно специфични садржај. Наиме, у 

новом члану 14. избрисани су ставови 3 и 4 из претходне верзије Нацрта закона, док су 

ставови 5 и 6 остали у тексту. У члану 15. избрисани су ставови 3 и 4, док су ставови 1 и 

6 остали непромењени јер су релевантни за предметну материју која 
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се не разрађује детаљније Законом о планском систему. 

На предлог Анице Зоранић, одборнице у Скупштини града Новог Пазара унете су 

нове одредбе у члан 15. које регулишу да се доношење нове Стратегије спроводи 

најкасније годину дана пре истека рока примене важеће стратегије тако да члан 15.  став 

5, сада гласи: после ,,10 година“ додаје се ,,...а нова се израђује најкасније годину дана 

пре истека рока важеће стратегије“. Такође, на предлог исте дискутанткиње из јавне 

расправе, у члану 16. унете су нове одредбе које регулишу да „... израда новог Акционог 

плана започиње најкасније шест месеци пре истека рока спровођења важећег плана“. 

Наведене измене су унете ради унапређења ефикасности у изради планских докумената 

у области родне равноправности. У вези са наведеним, није прихваћена сугестија 

Сектора за рад и запошљавање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања да се из овог дела закона изоставе наведене измене у чл. 15-16. Нацрта закона, а 

које је сугерисала у јавној расправи одборница Аница Зоранић из Новог Пазара и које је 

прихватила Радна група за евалуацију примедаба, мишљења и сугестија из јавне 

распарве и дораду Нацрта закона. 

Извршена је дорада решења у Нацрту закона о родној равноправности у вези којих 

не постоји консензус социјалних партнера, органа државне управе и организација 

цивилног друштва, а која се односе на обавезе органа јавне власти и послодаваца који 

имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица да одређују и спроводе посебне 

мере које се односе на остваривање и унапређивање родне равноправности и то у оквиру 

годишњих планова и програма рада, односно пословања, а које, у складу са посебним 

законом, припремају и доносе органи јавне власти и наведени послодавци, затим у погледу 

њиховог извештавања ресорног Министарства о наведеној обавези, као и санкционисања 

због неиспуњавања предвиђених обавеза. Због супротстављених ставова кључних актера 

из Републичког секретаријата за јавне политике, Привредне коморе Србије, Foreign 

Investors Council с једне стране, те Савеза самосталних синдиката Србије и организација 

цивилног друштва, с друге стране, извршена је измена Нацрта закона тако што се у члану 

17. предвиђа доношење мера за остваривање и унапређење равноправности у оквиру 

годишњих планова и програма рада, односно пословања, које су обавезни и саставни део 

тих планова и програма и то не само за послодавце, већ и за органе јавне власти који имају 

више од 50 запослених и радно ангажованих лица. Закон укључује и запослена и радно 

ангажована лица, и на тај начин унапређује раније законско решење, које се односило само 

на више од 50 запослених на неодређено време за послодавце и тиме се повећава ефекат 

примене ове мере за остваривање и постизање пуне родне равноправности. Разлог за 

предложено решење лежи у чињеници да на српском тржишту преовлађују послодавци са 

мањим бројем стално запослених, а велики је број лица која су радно ангажована и по 

другим основама. 

Закон предвиђа у члану 18. и обавезу достављања извештаја органа јавне власти и 

јединица локалне самоуправе, као и послодаваца који имају више од 50 запослених и 

радно ангажованих лица, на остваривања плана и програма ближе описаног у члану 16. 

овог закона до 31. јануара текуће године за претходну годину поднесу извештај о његовом 

спровођењу. Извештај се односи на родну равноправност и доставља се надлежном 

Министарству, ради информисања и праћења реализације планираних 
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активности у тој области. Уколико је извештај јавно доступан, органи јавне власти, 

јединице локалне самоуправе и послодавци су дужни да Министарству доставе само 

обавештење о интернет страници на којој је извештај објављен. 

У члану 19. се прецизирају обавезе ресорног Министарства да сачињава годишњи 

извештај и подноси га Влади, на основу извештаја органа јавне власти (укључујући и 

јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине) и послодаваца. У овом члану уважен 

је предлог Привредне коморе Србије, Удружења послодаваца и Foreign Investors Council о 

пролонгирању рока за достављање извештаја о реализацији плана односно програма 

органа јавне власти и послодаваца, тако што су сви актери дужни да Министарству доставе 

своје извештаје или обавештење о интернет страници на којој је извештај објављен у року 

(уместо раније предвиђених 15 дана) до 30 дана од дана његовог доношења. 

4.  Органи јавне власти и посебне мере за остваривање и унапређивање 

 родне равноправности (чл. 20-21) 

У делу IV Нацрта закона, члан 20. и члан 21. (у претходној верзији Нацрта закона 

чланови 22. и 23) извршене су мање измене на основу мишљења, предлога и сугестија 

изнетих током јавне расправе. 

Тачније, у члану 20. није прихваћен предлог Gayten-LGBT да се угради појам 
„родни идентитет“, из разлога који су већ наведени у члану 3. и у члану 6, тачка 1. те је у 

целом тексту закона задржан појам „родна равноправност“. Осим тога, појам „родни 

идентитет“ је већ садржан у Закону о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ 

број 22/09) као основ за забрану сваког облика дискриминаторног понашања према 

наведеној категорији лица. 

Члан 20. став 1 садржи обавезу органа јавне власти да на свим административним 

нивоима континуирано прате, планирају, доносе, спроводе и јавно објављују резултате 

политика једнаких могућности и мера за остваривање и унапређивање родне 

равноправности, а са циљем постизања пуне родне равноправности. 

У члану 20. став 2 предвиђа се увођење родно одговорног буџетирања за све органе 

јавне власти, у смислу закона којим се уређује буџетски систем. 

У члану 20. став 3 уређује се сарадња органа јавне власти са цивилним друштвом 

и удружењима у области родне равноправности. 

Као једну од мера остваривања и унапређивања родне равноправности, закон 

предвиђа у члану 21. да се у управним и надзорним одборима у органима јавне власти 

обезбеђује равноправна заступљеност жена и мушкараца, а у складу са прописима на 

основу којих су основани њиховим унутрашњим општим актима. Закон обавезује орган 

надлежан за именовање, односно давање сагласности за именовање, да обезбеди 

равноправну заступљеност жена и мушкараца. 

У вези члана 21. прихваћен је предлог из јавне расправе Лиге социјалдемократа 

Војводине/Скупштине АП Војводине; Женске платформе за развој Србије, Академије 

женског лидерства; проф. др Маријане Пајванчић да се у члану 21. став 2 (у претходној 
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верзији Нацрта закона члан 23. став 2), иза речи „заступљеност жена и мушкараца у тим 

органима“ додају и речи „и на руководећим местима“. 

 

 

5.  Области у којима се одређују и спроводе посебне мере за остваривање 

 и унапређивање родне равноправности (чл. 22-42) 

У оквиру дела V Нацрта закона који се односи на области у којима се одређују и 

спроводе посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности, јединица 

1. Област запошљавања и рада, чланом 22. (у претходној верзији члан 24. Нацрта закона) 

регулишу се посебне мере за сузбијање родне дискриминације у области запошљавања и 

рада, сходно закону. 

У вези са наведеним, истичемо да у члану 22. нису прихваћени предлози: Gayten- 

LGBT да се угради термин „родни идентитет“; ,,Евроазијског пута” да се из садржаја тог 

члана изостави термин „жене“; Удружења ,,Жене на прекретници“ да се у члан 22. став  2 

угради појам „жене у средњим и старијим годинама (45+)“ и Виктора Радуна да се у члан 

22. уграде појмови „самохрани родитељи“ и „ратни ветерани“ јер наведени предлози у 

овиру наведног члана нису доприносили унапређењу садржаја Нацрта закона, већ његовој 

сегментацији. У члану 22. став 1 није уважена примедба Сектора за рад и запошљавање 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да 

„једнаке могућности за запошљавање жена и мушкараца“ обезбеђују послодавци, а не 

Национална служба запошљавања. Наведена сугестија није уважена стога што 

Национална служба запошљавања својим годишњим плановима запошљавања за теже 

запошљиве категорије лице, заправо непосредно креира и спроводи мере активне 

политике за запошљавање жена и тиме обезбеђује једнаке могућности за запошљавање 

жена и мушкараца у Републици Србији. Делимично је уважена примедба Сектора за рад и 

запошљавање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези са 

чланом 22. став 2 да се избрише термин „рањиве категорије“ и уместо тога унесе у текст: 

„теже запошљива лица“, али није уважена сугестија да се изоставе набрајања ко спада у 

ту категорију теже запошљивих лица и у наставку тог става је задржан текст навођења тих 

поткатегорија: „као што су жене, труднице, породиље, родитељи, малолетници, особе са 

инвалидитетом и други.“ 

Чланом 23. Нацрта закона (у претходној верзији члан 25. Нацрта закона) обезбеђују 

се једнаке могућности и равноправан третман жена и мушкараца, а посебно у погледу: 

доступности послова и положаја; запошљавања и свих облика плаћеног радног 

ангажовања; распоређивања и напредовања; радног времена; одсуствовања са посла; 

плаћања; услова рада; стручног образовања и обуке; дневног, недељног и годишњег 

одмора; престанка радног односа и радног ангажовања; колективног преговарања; 

информисања; социјалног осигурања; заштите права на рад и у вези са радом. 

На предлог Управе за безбедност и заштиту на раду Министарства, у члан 24. став 

4 Нацрта закона (у претходној верзији члан 26. Нацрта закона) речи „заштита на раду“ 

мењају се и гласе „безбедност и заштита на раду“. 
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У члану 24. Нацрта закона није прихваћен предлог Удружења ,,Жене на 

прекретници“, да после става 5 треба додати нови став 6 који гласи: „Послодавцу и органу 

јавне власти забрањено је да приликом отказа уговора о раду и решавања питања вишка 

запослених прави разлику по основу пола односно рода, као и по основу година старости, 

у складу са овим Законом.“ јер је у овом Нацрту закона у члану 12. наведено да сва лица 

уживају Уставом и законима гарантоване једнаке могућности, „без обзира на пол... 

старост... и друге разлике, по било ком основу“. 

У члану 24. став 6, тачка 1. Нацрта закона предвиђено је да су послодавци и органи 

јавне власти дужни да приликом планирања времена, места и начина одржавања 

професионалне обуке или усавршавања запослених и радно ангажованих лица воде рачуна 

о њиховим породичим обавезама. 

У члану 24. став 6, тачка 2. прихваћена је сугестија проф. др Маријане Пајванчић, 

проф. др Невене Петрушић и делимично је прихваћена сугестија Foreign Investors Council 

тако што се након речи „представницима” додаје се „најмање једном годишње“ и након 

речи „зарадама” додаје се „исказане према полу”. 

У члану 25. Нацрта закона (у претходној верзији члан 27. Нацрта закона) 

послодавац је, такође, дужан да обезбеди равноправну заступљеност жена и мушкараца у 

органима управљања, руковођења и надзора, уз уважавање специфичности које произлазе 

из природе посла, службе или делатности, места и услова рада. 

У члану 25. став 1 Нацрта закона уважена је сугестија Центра за европске политике 

и избрисана је реч „могућности“, а такође, у истом ставу наведеног члана унета је и 

допуна, на предлог Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова, која 

гласи: „и других објективних разлога у складу са законом“. Такође, у члану 25. став 3 

унета је измена на основу предлога Женске платформе за развој Србије, Академије 

женског лидерства и проф. др Маријане Пајванчић, која се односи на прецизирање да се 

усвајају посебне мере у циљу обезбеђења родне равноправности „када је заступљеност 

једног пола у органима из става 1 овог члана осетно неуравнотежена.” 

Чл. 26. и 27. Нацрта закона (у претходној верзији чл. 28 и 29. Нацрта закона) 

регулише се забрана престанка радног односа који је условљен полом лица, трудноћом, 

породиљским одсуством, одсуством ради неге детета, одсуством ради посебне неге детета, 

као и због покренутог поступка за заштиту од дискриминације, узнемиравања, сексуалног 

узнемиравања и сексуалног уцењивања, представља акт дискриминације и законом је 

изричито забрањен, као и забрана узнемиравања, сексуалног узнемнравања и сексуалног 

уцењивања на раду и у вези са радом не само запослених, већ и радно ангажованих лица. 

У члану 26. није прихваћена сугестија Марије Боројевић да јединица тачка 1.5. „Забрана 

престанка радног односа“ носи назив „Забрана одређене врсте престанка радног односа“ 

јер сугерисана измена није ваљано образложена. Такође, нису прихваћена и мишљења 

Наташе Цвијовић, која се позивала на могућност злупотребе тих одредби у пракси без 

конкретних предлога, Удружења ,,Жене на прекретници“ које је тражило допуну по 

старосном основу, Виктора Радуна који се жалио на могућност злоупотребе тог права од 

стране жена и Gayten-LGBT који је тражио уношење измене и 
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допуне члана 26. у вези „забране отказа због прилагођавања пола родном индентитету 

особе“, из разлога који су већ навођени у овом образложењу Нацрта закона. 

У члану 28. Нацрта закона (у претходној верзији члан 30. Нацрта закона) прописана 

је посебна заштита на раду запосленог по основу трудноће, породиљског одсуства, 

одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, у погледу: стручног 

усавршавања; напредовања и стицања вишег звања; враћања на посао, односно радно 

место на коме је одређено лице радило пре одсуствовања или на одговарајући посао, 

односно радно место, али не под неповољнијим условима и остваривање свих 

побољшаних радних услова обезбеђених током одсуства. У члану 28. делимично је 

прихваћена сугестија Центра за европске политике, тако да је у ставу 1 наведеног члана 

додата реч „родитељ“ –„одсуство са рада родитеља ради неге детета“, а у ставу 2 додато 

„одсуство са рада родитеља ради неге детета и ради посебне неге детета“, како би се 

ставила у равноправан положај родитељска права особа оба пола. У члану 28. Нацрта 

закона нису прихваћене две сугестије Foreign Investors Council да се у ставу 1 унесу измене 

„Забрањен је премештај запосленог који је на одсуству са рада због трудноће, на 

породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и одсуству са рада ради посебне 

неге детета, на друге послове или упућивање на рад код другог послодавца, уколико је то 

за запосленог неповољније, осим ако то није учињено у складу са налазом надлежног 

здравственог органа или због организационих, економских или технолошких промена код 

послодавца, односно промене унутрашњег уређења државног органа,  органа аутономне 

покрајине и органа јединице локалне самоуправе, који су извршени у складу са законом, 

с тим што се приликом одлучивања о премештају мора имати у виду чињеница трудноће, 

породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета.“ 

јер би релативизација те заштитне одредбе, предложеном изменом, стварала могућност за 

злоупотребе у пракси. Такође, није прихваћена ни сугестија истог предлагача да се 

термин „неповољнији услови“ у истом члану замени новим термином 

„неодговарајуће послове“, јер је то неповољније по категорије лица чија се права посебним 

мерама штите овим законом. Осим наведеног, није прихваћен предлог Gayten-LGBT да се 

у чл. 28. и 29. после речи „пол“ угради појам „родни идентитет“, из разлога који су већ 

наведени у овом образложењу закона. 

Једнака зарада за исти рад или рад једнаке вредности прописана је у члану 29. 

Нацрта закона (у претходној верзији члан 31. Нацрта закона) и представља један од 

главних стандарда у обезбеђењу примене начела родне равноправности базираном на 

Директиви 75/117/ЕЕЗ о усклађивању закона држава чланица који се односе на примену 

начела једнаких плата за мушкарце и жене. 

У члану 30. Нацрта закона (у претходној верзији члан 32. Нацрта закона) 

прописана је дужност социјалних партнера да приликом образовања одбора за 

преговоре, у складу са прописима којима се уређују радни односи, обезбеде равноправну 

заступљеност жена и мушкараца. Исто тако, обавезује их да делују у правцу 

обезбеђивања и унапређивања родне равноправности. Предложена законска решења 

усклађена су са захтевима из члана 21. Директиве 2006/54/ЕС. У вези са наведеним, нису 

прихваћене сугестије Женске платформе за развој Србије, Академије женског лидерства, 

проф. др Маријане Павјанчић да се из овог члана брише термин ,,у 
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складу са могућностима“ је он био резултат вишемесечног усаглашавања Нацрта 

закона са социјалним партнерима. 

Област социјалне и здравствене заштнте регулисана је у члану 31. Нацрта закона 

(у претходној верзији члан 33. Нацрта закона) и у оквиру тог члана прихваћена је сугестија 

проф. др Маријане Пајванчић и проф. др Невене Петрушић да се у члану 31. став 1 уместо 

синтагме појмова „родна равноправност“, угради синтагма појмова 

„једнаке могућности“ која је примеренија суштини одредбе. У вези са наведеним, 

прихваћена је сугестија Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко- 

инвалидску заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да 

се изнад члана 31. Нацрта закона наслов који гласи „2.1. Једнаке могућности у области 

социјалне и здравствене заштите“ допуни тако да гласи: 2.1. Једнаке могућности у 

области социјалне и здравствене заштите и пензијског система“. Такође, на основу 

сугестије истог предлагача, члан 32. став 2 који је гласио: „Код система остваривања права 

на пензије по основу раданије дозвољена родна дискриминација у погледу обухвата 

система, услова за приступ систему, обавеза обрачуна и уплаћивања доприноса, 

укључујући и допунска давања.“ Предефинисан је тако да гласи: „У пензијском систему 

није дозвољена родна дискриминација у погледу обухвата и услова за приступ систему, 

обавеза обрачуна и уплаћивања доприноса, укључујући и допунска давања.“ и у складу са 

материјом коју регулишу ове одредбе наведени став из члана 32. став 2 је премештен у 

члан 31. и додат као нови став 2. 

У вези члана 31. Нацрта закона нису прихваћени предлози Драгана Средановића 

који је сматра да тај члан треба да се измени тако да буде посвећен правима деце јер се 

„у овом закону даје прекомерни простор маргинализованим групама“, као ни Gayten- 

LGBT који је тражио допуну у вези родног идентитета и јер наведени предлози нису 

доприносили унапређењу одредби овог закона. 

Нацртом закона члан 32. је регулисан равноправни приступ роби и услугама и 

осигуравајућим и повезаним финансијским услугама женама и мушкарцима (у претходној 

верзији члан 34. Нацрта закона) чиме се хармонизује Нацрт закона са законодавством 

Европске уније, односно са Директивом 2004/113/ЕС о једнаком третману мушкараца и 

жена у приступу робама и услугама н Директивом 2006/54/ЕС о спровођењу принципа 

једнаких могућности за мушкарце и жене у погледу запошљавања и обављања занимања. 

У члану 32. Нацрта закона нису прихваћени предлози Foreign Investors Council који је 

сугерисао да се овај члан издвоји као посебан пододељак, 

,,Евроазијског пута“ који сматра да је родна дискриминација одлазак у пензију са 

неједнаким бројем година, Gayten-LGBT који је тражио допуну у вези родног идентитета 

и Аутономног женског центра који је тражио да се дода став који објашњава када је 

прихватљиво „различито третирање“ жена и мушкараца, будући да је наведено садржано 

у Закону о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број 22/09). 

Област образовања, васпитања, науке и технолошког развоја регулисана је чланом 

33. Нацрта закона (у претходној верзији члан 35. Нацрта закона) и обавезује органе јавне 

власти који обављају послове у области образовања и васпитања, науке и технолошког 

развоја, да: обезбеде поштоваље родне равноправности у поступку доношења наставних 

планова и програма, односно студијских програма и приликом 
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утврђивања стандарда уџбеника, наставних метода и норматива школског простора и 

опреме; да укључују у наставне програме и материјале на свим нивоима образовања 

садржаје везане за родну равноправност са циљем неговања узајамног поштовања, 

ненасилне комуникације, мирног решавања сукоба. спречавања и сузбијања родно 

заснованог насиља и поштовања личног интегритета. Органи јавне власти дужни су да 

подржавају програме, који доприносе промовисању родне равноправности и 

превазилажењу родних стереотипа и предрасуда, као и да мењају планове и програме, a 

такође и наставни материјал, у циљу афирмације родне равноправности и повећања 

вндљивости доприноса жена науци и технолошком развоју. У вези 33. у ставу 2, тачка 2. 

уважена је сугестија проф. др Маријане Пајванчић и проф. др Невене Петрушић да се 

после речи „...обезбеде подршку образовним програмима“, додаје текст који гласи: „и 

научним истраживањима“ и наставља „који се финансирају из јавних средстава ради 

доприноса промовисању родне равноправности и превазилажењу родних стереотипа“. 

Такође, уважена је сугестија „Евроазијског пута“ у вези члана 33. да се уместо 

речи: „деконструкција“ родних стереотипа   за образовне програме уводи појам 

„превазилажење“ родних стереотипа, а није уважена сугестија истог удружења којом се 

захтева видљивост мушког и женског доприноса у култури и уметности јер се ова 

подстицајна мера односи на мање заступљен пол. Делимично је прихваћена примедба у 

вези члана 33. следећих организација и појединаца: Савез удружења Породични сабор; др 

Милан Радоњић; Петар Петровић; Силвија Аћимовић; Миленко Николић; Јелена 

Николић; Бранимир Плавшић; Снежана Тошева; Ђорђе Јовановић;  Милорад Миливојша; 

Немања Мајин; Јована Јелић; Младен Чвокић; Дејан Јовковић; Владо Тошев; Виолета 

Јеремић; Слободан Тимотијевић; Марко Атанасијевски; Владимир Скипић; Оливера 

Тодорић; Драгомир Бастаја; Зорица Пауновић; Зоран Симоновић; Душанка Здравковић; 

Владимир Јелић; Милена Јелић; Дом за смештај одраслих и старијих ,,Царски конак“ДОО, 

Лозница- Тршић; Кукић Радојка, Ђорђе Опсеница; Серјожа и Злата Попов, Дарослав 

Гужвић; Удружење православна породица; Српски покрет ,,Двери“; Игор Поч, Радмила 

Васић; Машан Поповић, Мирослав Вукичевић, која се односила на предлог за 

преформулацијом одредбе која налаже коришћење родно осетљивог језика, на начин: 

„коришћење женског облика именица за означавање занимања, звања и титула особа 

женског пола где је то могуће и у складу с лингвистичком науком”, тако што је  у том 

члану задржана наведена одредба која  гласи: 

„коришћење родно осетљивог језика у уџбеницима и наставном материјалу, као и у 

сведочанствима, дипломама, квалификацијама, звањима, занимањима и лиценцама, као и 

у другим облицима васпитног рада.”, али је у прелазним и завршним одредбама Нацрта 

закона, у члану 65. став 3 унета допуна која гласи: „примена родно осетљивог језика из 

члана 33. ств 1, тачка 4. подтачлка 3, као и из члана 37. став 3 примењује се у року од три 

године након доношења овог закона“. Примедбе Виктора Радуна и Евроазијског пута који 

се противе „коришћењу родно осетљивог језика“ у уџбеницима, квалификацијама, 

звањима, занимањима и другде” нису уважене јер не доприносе унапређењу родне 

равноправности. 

Из јавне расправе у Београду је уважен предлог потпуковнице у пензији мр 

Светлане Јанковић, као и Института друштвених наука да због важности поглавља 24. у 
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приступним преговорима Републике Србије са ЕУ, али и због ефикасне примене у 

Републици Србији Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација која се односи 

на „Жене, мир и безбедност“ у део V Нацрта закона треба уврстити нову област која се 

односи на родну равноправност у области одбране и безбедности, што је и учињено 

израдом и уношењем у Нацрт закона новог члана 34. који се односи на поменуту област. 

Из јавне расправе у Београду уважен је и предлог „УГ БИО ИДЕА за одрживи 

развој“ из Београда и Институција за помоћ жртвама насиља „Сигурна кућа“ Сомбор да 

због важности поглавља 27. у приступним преговорима Републике Србије са ЕУ, али и 

због тога што Устав Републике Србије утврђује право сваког грађанина и грађанке на 

здраву животну средину и на правовремену и пуну обавештеност о њеном стању, да се у 

део V Нацрта закона уврсти нова област која се односи на заштиту животне средине, што 

је и учињено израдом и уношењем у Нацрт закона новог члана 35. који се односи на родну 

равноправност у области заштите животне средине. 

У члану 36. Нацрта закона (у претходној верзији такође члан 36. Нацрта закона), 

предвиђа се обезбеђење принципа родне равноправносги у области културе кроз 

препознавање једнаке слободе културног и уметннчког стваралаштва; једнаке могућности 

у испољавању и развијању талената у уметничком и културном стваралаштву; равномеран 

приступ културним добрима и културним садржајима и несметано учешће на конкурсима 

за пројекте у области културе и уметности, као и учешће на конкурсима за награде које се 

додељују у области културе и уметности. У вези измена и допуна наведеног члана на 

основу јавне расправе у члан 36. унета је измена на основу сугестија Лиге 

социјалдемократа Војводине/Скупштине АП  Војводине; Женске платформе за развој 

Србије и Академије женског лидерства и проф. др Маријане Пајванчић и то: у члан 36. 

став 3 иза речи: „органима управљања“, додате су речи: „и на руководећим местима“, јер 

посебне мере, поред заступљености у саставу органа, треба да обухвате и заступљеност на 

руководећим местима. Није уважена сугестија Gayten-LGBT да се у члан 36. треба додати 

и особе различитих родних идентитета из разлога претходно наведених у овом 

образложењу. 

У области јавног информисања у члану 37. Нацрта закона предвиђена је дужност 

средстава јавног информисања да предузимају мере ради унапређења компетенција 

новинара и уредника у циљу повећања родне осетљивости извештавања и елиминисања 

сексистичких и мизогиних медијских садржаја. У вези члана 37. уважено је мишљење 

Новосадске новинарске школе, Женске платформе за развој Србије и Академије женског 

лидерства да у Закону у оквиру овог члана треба да буде истакнуто да у јавном 

информисању извори информација не могу бити родно маркирани, дакле да медији морају 

бити сензибилисанији на подједнак третман жена и мушкараца као субјеката у јавном 

информисању, односно као извора информација или пласирања идеја и у члан 37. став 1. 

је унето ,,јавно информисање“. Такође, уважено је и мишљење проф. др Милке Ђукић да 

је у изради Закона о родној равноправности треба обратити пажњу на родно несензибилне, 

па чак и дискриминаторске пропагандне кампање, рекламе и јавно оглашавање 

привредних и других субјеката и у члан 37. став 1 прецизирано да се ова 
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одредба односи и на јавно ,,оглашавање”. Прихваћен је и предлог из јавне расправе Горана 

Гонђе, посланика у Скупштини АП Војводина да се члан 37. став 4 допуњује појмом 

„мизандријски“. Није прихваћена сугестија Студенског парламента Правног факултета 

Универзитета у Београду, Ресор за нацоналне мањине и студенте са инвалидитетом да се 

у члану 37. Нацртом закона обавеже Јавни сервис Србије (РТС) да мора да поштује родну 

равноправност и да је примењује јер је наведена одредба већ садржана у закону јер РТС 

потпада под категорију која се односи на „јавно информисање“. Такође, није прихваћена 

ни сугестија Соње Лихт из Београдског фонда за политичку изузетност да се Јавни сервис 

Србије јаче обавеже на спровођење овог закона зато што се ова материја ближе регулише 

Закон јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016 – аутентично тумачење). Нису прихваћене сугестије Удружења ,,Жене на 

прекретници“ које је тражило да се у члану 

37. став 2, после речи „родним стереотипима“ додају следеће речи: „као и на стереотипима 

заснованим на годинама старости.“, као и Gayten-LGBT који је тражио уношење измене и 

допуне члана 37. са „особе различитих родних идентитета“ јер се у овом делу нису 

наводиле ни остале маргинализоване групе. 

Једнаке могућности за бављење спортом за жене и мушкарце обезбеђене су чланом 

38. Нацрта закона, чиме је предвиђена обавеза за органе који обављају наслове у области 

спорта да предузму мере којима промовишу спорт, рекреацију и здраве стилове живота; 

обезбеђују једнаке могућности за равноправан третман полова и једнаке могућности за 

бављење спортским активностима и њихово финансирање; обезбеђују једнаке могућности 

за активно бављење спортским активностима за жеме и мушкарце; обезбеђују 

укључивање припадника одређеног пола у бављење спортским актнвностима уколико је 

учешће припадника тог пола процентуално мање од њиховог процентуалног учсшћа у 

укупном броју становника Републике Србије. 

У вези измена и допуна наведеног члана на основу јавне расправе у члан 38. унете 

су три измене на основу сугестија Лиге социјалдемократа Војводине/Скупштине АП 

Војводине; Женске платформе за развој Србије и Академије женског лидерства и проф. др 

Маријане Пајванчић и то да се у члан 38. иза речи а) промовишу спорт, рекреацију и здраве 

стилове живота додају речи: „жена и мушкараца, девојчица и дечака“; затим су у члан 38. 

став 2 иза речи „органима управљања“ додате речи: „ и на руководећим местима“; и у 

члану 38. став 3 је избрисан и замењен текстом који гласи: „Посебне мере усвајају се када 

је заступљеност једног пола у органима из става 1 овог члана осетно неуравнотежена. 

Осетно неуравнотежена заступљеност постоји када је заступљеност једног пола нижа од 

40%.“ 

Прихваћена је сугестија Марије Боројевић да се члан 38. став 1, под „а) промовишу 

спорт, рекреацију и здраве стилове живота;“ унесе измена са следећим текстом, који гласи: 

„а) промовишу спорт, рекреацију и стилове живота који одржавају и унапређују 

здравље“ 
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Такође је уважен и предлог измене тачке а) у члану 38. став 1; и прецизирано је 

значење „здрав стил живота“. 

Није прихваћена сугестија Еме Орлић из удружења „Алтернативна прилика“ која 

је тражила „да закон предвиди казнене одредбе и у члану 38. који се односи на промоцију 

спорта и једнаких могућности у спорту“, будући да се овим делом закона не регулишу 

казнене одредбе. Нису прихваћени коментари ,,Евроазијског пута“ да се овим законом не 

може утицати на то ко се ће којим спортом бавити, будући да то и није сврха ових одредби 

Нацрта закона, већ погрешно тумачење Нацрта закона. 

У Нацрту закона чланом 39. уређена је родна равноправност у органима 

руковођења, управљачким и надзорним органима како образовних, научних и 

културних, тако и информативних и организација у области спорта. Уважена је и 

сугестија Маје Седларевић, посланице АП Војводина и једне од координаторки Женске 

парламентарне мреже да се у члану 39. када је у питању увођење квота од 40%, изостави 

термин „поступно“ с обзиром на то да је дефинисан крајњи рок за извршење, тако што 

је Прелазним и завршним одредбама Нацрта закона, у члану 68. став 1 тачка 

1. унето појашњење у вези члана 39. да се овај закон примењује „најкасније приликом 

спровођења других редовних избора за те органе од дана ступања на снагу овог закона“. 

Није прихваћена сугестија Михајла Лалића, аналитичара родне политике да се у члан 39. 

„као компромисно и привремено решење уведу квоте за запошљавање жена на 

руководећим положајима, а да се мушкарцима омогуће квоте за родитељство“ јер се 

судске одлуке о вршењу родитељског права доносе независно и према најбољем 

интересу детета, тако да су предлози који се односе на „афирмативне квоте“ код вршења 

родитељског права неприхватљиви. 

Политичко деловање и јавни послови су регулисани чл. 40. и 41. Нацрта закона. 

При том, члан 40. истиче једнаке могућности учешћа у политичком и јавном животу, без 

обзира на пол. 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 предлагања кандидата за председника Републике, посланика и одборннка, 

као и за све функције и именовања у органе јавне власти, финансијске и друге институције 

и приликом одређивања састава званичних делегација. Међународним пактом о 

грађанским и политичким правима гарантована је једнакост мушкараца и жена у њиховом 

праву да уживају сва грађанска и политичка права из овог пакта. Поред тога, сваком 

грађанину гарантују се право и могућност да без икакве дискриминације и без 

неоснованих ограничења учествује у управљању јавним пословима, било непосредно, 

било преко слободно изабраних представннка, да бира и да буде биран на повременим 

општим, једнаким изборима, који обезбеђују слободно изражавање воље бирача и да под 

општим једнаким условима буде примљен у јавне службе своје земље. 

У вези члана 40. став 3. уважена су сугестија Анице Зоранић, одборнице у 

Скупштини града Новог Пазара, Горданe Тодоровић, помоћницe директора паркинг 

сервиса Града Крагујевца и активисткињe за родну равноправности и проф. др Маријане 

Пајванчић, и из тог члана Нацрта закона избрисана je реч „поступно“, а у Прелазним и 

заввршним одредбама у члану 68. став 1, тачка 2. и 3. прецизно је 
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регулисана примена члана 40. Нацрта закона. 

Прихваћена је и сугестија Женске платформе за развој Србије и Академије женског 

лидерства и у члан 40. иза става 4 додат је нови став који гласи: „Посебне мере усвајају се 

када је заступљеност једног пола у органима из става 2, 3 и 4 овог члана осетно 

неуравнотежена. Осетно неуравнотежена заступљеност постоји када је заступљеност 

једног пола нижа од 40%.“ 

Делимично је прихваћена сугестија Института друштвених наука у Београду у вези 

члана 40. која гласи: 

„У области политичког деловања и јавних послова потребно је: 

• Обезбедити најмање 40% представника мање заступљеног пола предложеног 

међу кандидатима за органе Народне скупштине, Владе и других тела, приликом 

образовања сталних и повремених радних тела, и др. органа, управа, тела итд.; 

• Обезбедити најмање 40% представника мање заступљеног пола изабраног у 

руководећим органима странке и приликом предлагања кандидата политичких странака 

за изборе посланика и одборника; 

• Доношење четворогодишњег плана деловања с посебним мерама за подстицање 

и унапређивање родне равноправности и заступљености жена у органима политичких 

странака, синдиката и струковних удружења које ће објављивати на својој интернет 

страници у року од пет дана од дана доношења, а политичке странке чији су кандидати 

изабрани за посланике, достављањем Одбору за равноправност полова у Народној 

скупштини у року од 15 дана од дана доношења.“ 

У вези са наведеним мишљењима, уграђена је сугерисана формулација у члану 

40. Нацрта закона када су у питању квоте у области остваривања изборног права и 

политичког деловања, док се деловање синдиката и струковних удружења регулише 

другим чланом (41.) у овом Нацрту закона и не може се подвести под овај члан. 

Није прихваћена сугестија Gayten-LGBT који је тражио уношење измене и допуне 

члана 40. за „особе различитих родних идентитета“ јер се у овом делу нису наводиле ни 

остале маргинализоване групе. Није прихваћено мишљење Виктора Радуна да је увођење 

квота од 40% за мање заступљени пол „драстично упропашћавање политике“ и мишљење 

,,Евроазијског пута“ да увођење поменутих квота „води рушењу меритократије и томе да 

је неко познат само по томе што је из мање заступљеног пола“. Такође, није уважен ни 

предлог Новосадске новинарске школе да у члану 40. треба 

„нагласити да у предизборним кампањама кандидати и кандидаткиње морају бити 

заступљени барем у односу као што је предвиђено у Изборном закону, тачније квоте за 

кандидаткиње.“ јер се поменута материја ближе регулише другим законима. 

У члану 41. Нацрта закона предвиђа се да у политичким странкама, синдикалним 

организацијама и струковним удружењима обезбеди избалансирано присуство 

представника мање заступљеног пола. У супротном, одређују се и спроводе посебне 
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мере којима се поступно постиже прописани процентуални однос. 

Прихваћене су три сугестије Женске платформе за развој Србије и Академије 

женског лидерства и проф. др Маријане Пајванчић у вези члана 41, тако што је у члану 

41. став 1 иза речи „политичку странку“ додате су речи: „синдикалну организацију и 

удружења грађана“. Такође, на основу сугестије истих предлагача у члану 41. став 2 је 

избрисана  реч  „поступно“,  а  у  члан  41.  иза  става  3  додат  је  нови  став  који  гласи: 

„Посебне мере усвајају се када је заступљеност једног пола у органима из става 2 и 3 овог 

члана осетно неуравнотежена. Осетно неуравнотежена заступљеност постоји када је 

заступљеност једног пола нижа од 40%.“ Није прихваћена једна сугестија наведених 

предлагача   да   се   у   члан   41.   избришу   речи   „струковна   удружења“   а   иза  речи 

„синдикалндикалним организацијама“ додају речи „удружења грађана“ и у складу са тим 

изврше интервенције и у ставовима 3 и 4 овог члана“ јер се примена овог члана треба да 

однпоси на сва удружења. Није уважена сугестија Gayten-LGBT да се у члан 41. треба 

додати и особе различитих родних идентитета из разлога претходно наведених у овом 

образложењу. 

Рађање, репродуктивна и сексуална права су регулисани чланом 42. Нацрта закона 

и њиме се предвиђају посебне мере којима се подстиче рађање и унапређују 

репродуктивна права и здравље жена и мушкараца, полазећи од одредбе из члана 63. 

Устава да свако има право да слободно одлучи о рађању деце и да Република Србија 

подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у томе. У вези са наведеним 

чланом 42. делимично је уважена примедба Јелене Петрановић која се односила на захтев 

за брисање „сексуалног образовања“ из члана 42, став 1. Делимично је уважена сугестија 

следећих организација и појединаца: Савез удружења Породични сабор; др Милан 

Радоњић; Петар Петровић; Силвија Аћимовић; Миленко Николић; Јелена Николић; 

Бранимир Плавшић; Снежана Тошева; Ђорђе Јовановић; Милорад Миливојша; Немања 

Мајин; Јована Јелић; Младен Чвокић; Дејан Јовковић; Владо Тошев; Виолета Јеремић; 

Слободан Тимотијевић; Марко Атанасијевски; Владимир Скипић; Оливера Тодорић; 

Драгомир Бастаја; Зорица Пауновић; Зоран Симоновић; Душанка Здравковић; Владимир 

Јелић; Милена Јелић; Дом за смештај одраслих и старијих ,,Царски конак“ДОО, Лозница- 

Тршић; Кукић Радојка, Ђорђе Опсеница; Серјожа и Злата Попов, Дарослав Гужвић; 

Удружење православна породица; Српски покрет ,,Двери“; Игор Поч, Радмила Васић; 

Машан Поповић, Мирослав Вукичевић који су захтевали да се из члана 42. став 1, избаци 

део одредбе у коме се помињу „сексуално образовање“, „контрацепција“ и „планирање 

рађања“, а уместо тога убаце речи: „...које се односе на полност, рађање, брачни и 

породични живот, као и на узајамно поштовање жена и мушкараца у свим областима 

међуљудских односа.“ 

Такође, делимично је уважено и мишљење Института друштвених наука у вези 

члана 42. а која је гласила: „У области рађања, родитељства и запослености: 

• Потребна је промена позиције жена у јавној, а мушкараца у приватној сфери; 

• Рађање и родитељство не смеју да буду препрека и разлог за довођење у 

дискриминациони положај у погледу запошљавања, реализације инивидуалних 

потенцијала у струци и напредовања у послу; 
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• У оквиру породичних односа и планирања породице потребно је промовисати и 

унапређивати родну равноправност; 

• Уредити (признати) право и обавезу очева на коришћење одсуства ради неге 

детета и да се сигурност посла и могућности усклађивања пословних и породичних 

обавеза односе и на мушкарце; 

• Неопходно је активно укључити и послодаваце и органе јавне власти у погледу 

стварања услова за усклађивање пословних и породичних обавеза; 

• Потребно је афирмисати родну равноправност преко образовних садржаја и 

путем средстава јавног информисања.“ 

У складу са наведеним мишљењима које нису имале форму измене и допуне 

норме закона у члану 42. став 1, после речи: „..информација“ додају се речи: „које се 

односе на полност, рађање, брачни и породични живот, као и на узајамно поштовање 

жена и мушкараца у свим областима међуљудских односа“. 

У вези члана 42. став 2 уважена је сугестија Виктора Радуна и Марије Боројевић да 

репродуктивна права и здравље оба пола треба да се штите овим законом и унете су 

одговарајуће измене и допуне у члану 42. став 2 тако што је избрисана синтагма појмова: 

,,репродуктивана права жена“, а унета је синтагма појмова: ,,репродуктивно здравље оба 

пола“. 

 

6.  Спречавање и сузбијање родно заснованог насиља, насиља у породици 

 и насиља према женама (чл. 43-51) 

У оквиру дела VI Нацрта закона, наслов тог дела и прве јединице је коригован у 

складу са појмовним одређењима садржаним у члану 6. Нацрта закона, Истанбулском 

конвенцијом и извршено је усклађивање са постојећим националним законима, а пре свега 

са Законом о сузбијању насиља у породици („Службени гласник РС“, број 94/2016), као и 

делимично усклађивање са предлозима из јавне расправе достављених од стране 

Института друштвених наука, Горана Гонђе, посланика у Скупштини АП Војводина и 

Јелене Петрановић да се овај део закона односи не само на насиље над женама, већ и на 

насиље у породици припадника оба пола. У вези са наведеним, нису уважене у потпуности 

сугестије Аутономног женског центра које су предлагале да се овај део закона односи само 

на насиље над женама, али тај облик насиља је апострофиран у наслову поглавља и 

појединим члановима у овом делу Нацрта закона. Стога су у наслову дела VI Нацрта 

закона, а полазећи од дефиниције и стандарде из Конвенције УН о елиминацији свих 

облика дискриминације жена (чл. 1, чл. 2, чл. 5, тачка а), стандарде из Опште препоруке 

Комитета УН за елиминацију дискриминације жена бр. 35 о родно заснованом насиљу над 

женама и Опште препоруке бр. 19, као и стандарде из Конвенције Савета Европе о 

спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, иза речи: 

„Спречавање и сузбијање родно заснованог насиља“ додате речи: 

„насиља у породици“ и задржане речи: „и насиља према женама“. 

Чланом 43. Нацрта закона предвиђено је да сваки облик насиља који представља 

родно засновано насиље, насиље у породици и насиље према женама означава кршење 

људских права, чини акт дискриминадије по основу пола, односно рода и изричито га 
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забрањује. У вези овог члана уважене су две сугестије Женске платформе за развој Србије 

и Академије женског лидерства и то у вези става 1 и става 2 који се односе на већ поменута 

терминолошка усаглашавања са домаћом и међународном регулативом. Такође, 

делимично је прихваћена и сугестија Драгана Средановића да се наслови изнад члана 43. 

и 44. усагласе, а није прихваћена сугестија Женске платформе за развој Србије и 

Академије женског лидерства за забрану „медијске сатанизације жена“, јер је то материја 

која се регулише другим законом, те предлог ,,Евроазијског пута“ да се изостави из члана 

43. садржај који се односи на узнимиравање, јер то битна одредба овог члана Нацрта 

закона. Такође, одбијени су предлози следећих организација и појединаца: Савез 

удружења Породични сабор; Др Милан Радоњић; Петар Петровић; Силвија Аћимовић; 

Миленко Николић; Јелена Николић; Бранимир Плавшић; Снежана Тошева; Ђорђе 

Јовановић; Милорад Миливојша; Немања Мајин; Јована Јелић; Младен Чвокић; Дејан 

Јовковић; Владо Тошев; Виолета Јеремић; Слободан Тимотијевић; Марко Атанасијевски; 

Владимир Скипић; Оливера Тодорић; Драгомир Бастаја; Зорица Пауновић; Зоран 

Симоновић; Душанка Здравковић; Владимир Јелић; Милена Јелић; Дом за смештај 

одраслих и старијих ,,Царски конак“ДОО, Лозница- Тршић; Кукић Радојка, Ђорђе 

Опсеница; Серјожа и Злата Попов, Дарослав Гужвић; Удружење православна породица; 

Српски покрет ,,Двери“; Игор Поч, Радмила Васић; Машан Поповић; Мирослав 

Вукичевић и Данице Тодоров, а који су се односили на то да се изостави из члана 43 

синтагма „родно засновано насиље“ и да се овај члан односи само на насиље на основу 

пола, из разлога што појмови „пол“ и „род“ нису идентични, па су и облици насиља по 

том основу различити. 

Члан 44. Нацрта закона односи се на забрану било којег облика физичког, 

сексуалног, психичког, економског и социјалног насиља које се врши према лицу због 

његове припадности одређеном роду, односно према полу, укључујући и претње таквим 

делима, принуду или произвољно лишавање слободе, без обзира на то да ли се дешавају у 

јавном или приватном животу. У вези са наведеним чланом, није прихваћена сугестија 

Аутономног женског центра да се брише члан 44. Нацрта закона под образложењем да  су 

облици насиља по основу пола, односно рода већ дефинисани у члану 6. (претходни члан 

8. Нацрта закона), с обзиром на то да је у члану 6. одређен само појам насиља по основу 

пола односно рода, али норма забране тих видова насиља. Такође, није уважена ни 

сугестија Gayten-LGBT да се у члан 44. код навођења „облици насиља по основу  пола, 

односно рода“, дода наставак „и родног идентитета“ јер је то исти основ за насиље као код 

„насиља по основу рода“, а које је садржано у поменутом члану. 

Уважена је сугестија из јавне расправе Мире Марјановић да се појам „жртва 

насиља“ у поглављу VI, а поготово у члану 45. став 1 и став 3, затим у наслову после члана 

46. под „4. Заштита и помоћ жртви насиља“, као и у чл. 47-50. замени новим појмом 

„лице које трпи насиље“, јер „жртва“ најчешће означава особу која је преминула услед 

насиља. У складу са наведеним унете су предложене измене у Нацрт закона. 

У члану 45. Нацрта закона се као новина третира спречавање и сузбијање насиља 

које врши лице које није члан породице или, које се врши према лицу које није члан 

породице. У супротном, предвиђа примену одредаба Закона о сузбијању насиља у 

породици („Службени гласник РС“, број 94/16). Сходно наведеном закону, мере и 

програми намењени онима који су претрпели насиље, учиниоцима насиља, другим 
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лицима која су непосредно или посредно угрожеиа због вршења или последица извршеног 

насиља, као и лицима која су пријавила акт насиља, у циљу спречавања даљих случајева 

насиља, не сматрају се дискриминацијом. 

У вези члана 45. став 4 прихваћена је примедба Центра за подршку женама 

Кикинда, Mреже СОС Војводина; Гордане Петронијевић, руководиоца саветовалишта за 

брак и породицу, испред Центра развој услуге и социјалне заштите ,,Књегиња Љубица“, 

Данице Тодоров, стручњакиње и активисткиње у области родне равноправности као и 

Националне мреже за третман починилаца насиља у породици ,,ОПНА“ да је појам 

„преваспитавање“ починилаца насиља неадекватан. Наведни појам је избрисан, а спорни 

део члана 45. став 4 се мења и гласи: „Превентивним деловањем и програмима рада са 

лицима која су починила насиље ради отклањања...“ У вези са наведеним, није прихваћен 

предлог Виктора Радуна да се у тај став уведе појам „превентивне интервенције“ јер није 

у складу са наведеном одредбом. 

У складу са Истанбулском конвенцијом, а ради што ефикасније заштите од родно 

заснованог насиља и насиља према женама, те превенције насиља, Нацрт закона као 

новину у члану 46. предвиђа обавезу сваког и свих надлежних органа који се овим 

питањима баве, да без одлагања пријаве надлежној полицијској управи или јавном 

тужиоцу насиље када за њега сазнају током вршења послова из своје надлежности, 

односно у обављању своје делатности. 

У вези са са наведеним чланом 46. став 1 прихваћена је примедба из јавне расправе 

Зибије Шаренкапић, председнице удружења „Дама Д“, из Новог Пазара да реч 

,,свако“ није обавезујућа, јер свако може да буде и нико и да стога та одредба треба да се 

преформулише, па је унета измена у тај члан, која гласи: ,,Свако лице и органи јавне власт 

су дужни да пријаве насиље...“ У вези са наведеним чланом није прихваћен предлог 

Центра за подршку женама Кикинда, Mреже СОС Војводина; Женске платформе за развој 

Србије и Академије женског лидерства да се тај члан брише под образложењем да је 

регулисана обавеза пријављивања насиља као кривичног дела установљена одредбом чл. 

280 ст. 1 ЗКП-а, а непријављивање је санкционисано као кривично дело одредбом чл. 332 

КЗ. Ова сугестија је одбијена из разлога што облици насиља по основу пола односно рода 

могу бити и дела прекршајне природе, услед ремећења јавног реда и мира, а не само 

кривична дела предвиђена ЗКП, те одредбу 46. Нацрта закона треба задржати. Такође, није 

прихваћена примедба Виктора Радуна да се брише члан 46. став 1 „јер подстиче људе да 

пријављују једни друге, што се може врло лако злоупотребити“, а с обзиром на ћињеницу 

да садржај поменутог члана 46. став 1. нема интенцију да људе подстиче да безразложно 

пријављују и злоупотребљавају одредбе закона јер су за то предвиђене санкције. 

У члану 47. Нацрта закона регулисано је да лице, које је претрпело насиље, има 

право иа пснхосоцијалну и бесплатну правну помоћ (која се мора обезбедити доношењем 

закона о бесплатној правној помоћи чије је разматрање у току), као и социјалну и 

медицинску заштиту. 

Чланом 48. Нацрта закона, предвиђена је била новина која обавезује органе јавне 

власти (надлежно министарство и јединице локалне самоуправе, у сарадњи са 

полицијским управама, установама здравствене и социјалне заштите, образовним 
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установама, надлежним тужилаштвима и судовима, као и удружењнма која у оквиру  свог 

програма рада имају дефинисане активности на реализацији помоћи и подршке жртвама 

насиља), обезбеде да сва лица која трпе насиље на лако доступан начин и на језику који 

разумеју добију одговарајуће и благовремене информације о свим расположивим 

услугама подршке и правним мерама заштите, као и да имају лако доступан приступ 

општим услугама подршке у којима су запослени обучени за пружање помоћи и подршке 

и за упућивање тих лица на одговарајуће специјализоване услуге подршке. У вези са 

наведеним није уваже предлог за брисање овог члана који је достављен од следећих 

организација и појединаца: Савез удружења Породични сабор; Др Милан Радоњић; Петар 

Петровић; Силвија Аћимовић; Миленко Николић; Јелена Николић; Бранимир Плавшић; 

Снежана Тошева; Ђорђе Јовановић;  Милорад Миливојша; Немања Мајин; Јована Јелић; 

Младен Чвокић; Дејан Јовковић; Владо Тошев; Виолета Јеремић; Слободан Тимотијевић; 

Марко Атанасијевски; Владимир Скипић; Оливера Тодорић; Драгомир Бастаја; Зорица 

Пауновић; Зоран Симоновић; Душанка Здравковић; Владимир Јелић; Милена Јелић; Дом 

за смештај одраслих и старијих ,,Царски конак“ДОО, Лозница - Тршић; Кукић Радојка, 

Ђорђе Опсеница; Серјожа и Злата Попов, Дарослав Гужвић; Удружење православна 

породица; Српски покрет ,,Двери“; Игор Поч, Радмила Васић; Машан Поповић; Мирослав 

Вукичевић, јер  је материја која се регулише овим одредбама закона важна за оснаживање 

лица које трпе насиље. Није прихваћена сугестија Наде Чекерововић, психолошкиња, 

управница Сигурне женске куће и чланица Савета за родну равноправност АП Војводине 

да се овим законом регулише обавеза државне да сноси трошкове доказног поступка да 

лице трпи насиље јер се та материја ближе регулише Закон о спречавању насиља у 

породици (Службени гласник РС", број 94/16). 

Прихваћен је предлог Центра за подршку женама Кикинда, Mреже СОС 

Војводина; Женске платформа за развој Србије и Академије женског лидерства да се 

материја обухваћена чланом 48. регулише чланом 48а. и чланом 48б. тако да гласи: 

 

„5. Опште и специјализоване услуге намењене лицима која трпе насиље 

 

Члан 48а. 

Органи јавне власти су дужни да предузму неопходне законодавне и друге мере 

да сва лица која трпе насиље имају лако доступан приступ општим услугама подршке 

које су адекватно опремљене и у којима су запослени обучени за пружање помоћи и 

подршке и за упућивање лица која трпе насиље на одговарајуће специјализоване услуге 

подршке. 

 

Члан 48б. 

Специјализоване услуге подршке, у смислу овог закона, јесу: 

1) давање подршке лицима која трпе насиље у поверљивом облику која је 

бесплатна за упутиоце позива и доступна 24 часа, седам дана у недељи, прилагођена 

потребама лица која трпе насиље и која се обезбеђује успостављањем специјализоване 

СОС телефонске линије која покрива територију Републике Србије; 

2) прихватање и обезбеђивање сигурног смештаја лица која трпе насиље и 
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њихове деце које се обезбеђује у сигурним кућама или прихватилиштима за безбедан 

смештај, а који морају бити лако доступни, бесплатни за кориснике и доступни 24 часа, 

седам дана у недељи, прилагођени потребама лица која трпе насиље и посебно осетљивим 

категоријама лица која трпе насиље, примерени узрасту и најбољем интересу деце, при 

чему треба посебно имати у виду њихову правилну регионалну распоређеност; 

3) обављање специјалистичких и судскомедицинских (форензичких) лекарских и 

лабораторијских прегледа, пружање хитне контрацептивне и заштите од полно 

преносивих болести, подршка у случају трауме, психолошко и правно саветовање водећи 

притом рачуна о потребама и правима лица која трпе насиље и посебно осетљивим 

категоријама лица која трпе сексуално насиље, а која се обезбеђује у центрима за подршку 

жртвама сексуалног насиља, 24 часа, седам дана у недељи; 

4) бесплатна правна помоћ; 

5) спровођење програма специјализованих саветовалишта за лица која трпе 

насиље, прилагођене посебно потребама женама из осетљивих категорија становништва, 

у складу са њиховим најбољим интересом.“ 

У вези са чланом 48б. став 1, тачка 1. који је гласио: „Специјализоване услуге 

подршке, у смислу овог закона, јесу: 

1) давање подршке лицима која трпе насиље у поверљивом облику која је 

бесплатна за упутиоце позива и доступна 24 часа, седам дана у недељи, прилагођена 

потребама лица која трпе насиље и која се обезбеђује успостављањем специјализоване 

СОС телефонске линије која покрива територију Републике Србије;“ 

У вези са наведеним, уважена је сугестија Сектора за бригу о породици и социјалну 

заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту који је указао 

на то како се ова материја регулише у Закону о социјалној заштити („Службени гласник 

РС“ број 24/11) који прецизирана којој групи услуга СОС телефон припада, као и то какве 

су обавезе јединица локалне самоуправе у вези са том услугом, али су у Нацрту закона 

задржане и обавезе наведенног Министарства у односу на СОС тефонску линију на 

територији Републике Србије, тако да члан 48б. став 1, тачка 1. мења се и гласи: 

„Специјализоване услуге подршке, у смислу овог закона, јесу: 

1) давање подршке лицима која трпе насиље у поверљивом облику услугом СОС 

телефона за девојке и жене са искуством родно заснованог насиља, која спада у у групу 

севетодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга предвиђених законом, коју 

обезбеђује и финансира за територију Републике Србије министарство надлежно за родну 

равноправност, а на територији јединица локалне самоуправе, надлежна јединица локалне 

самоуправе;“ 

На тај начин, делимично је прихваћена сугестија у вези члана 48б, став 1, тачка 1. 

Женске одборничке мреже Скупштине града Зрењанина, која се односила на то да треба 

прецизирати у закону ко финансира услугу СОС телефона и појашњено је да то за 

територију Републике Србије чини надлежно Министарство, а да, у складу са законом, на 

нивоу јединица локалне самоуправе то чине органи локалне самоуправе, али није 

прихваћено детаљисање у вези поменуте материје која је већ регулисана Законом о 

социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11). Из истих разлога није прихваћен 

ни предлог Студенског парламента Правног факултета Универзитета у Београду, Ресор за 

националне мањине и студенте са инвалидитетом - који је сугерисао 
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да се детаљније у члану 48. разради материја рада саветовалишта, центара и СОС телефона 

за лица која трпе насиље, будући да је ова материја већ регулисана (Законом о спречавању 

насиља у породици и Законом о социјалној заштити). 

Такође, делимично је прихваћена сугестија Данице Тодоров у вези нејасно 

дефинисаних услуга у члану 48б. став 2. тачка 3., и стога се из Нацрта закона брише: ,,..., 

а које се обезбеђују преко кризних центара за подршку жртвама сексуалног насиља и“. 

Такође, уважена је сугестија из јавне расправе да се у члану 48б став 1 тачка 3. прецизира 

садржај речи „...судскомедицински...“, тако што ће се у загради навести 

„(форензичких) и даље наставити текст: „лекарских и лабораторијских прегледа...“ 

Члан 49. се односи на програме са учиниоцима насиља у вези са тим, није прихваћена 

примедба Драгана Средановића да деца у оквиру овог члана треба да се третирају као 

„трећи род“ као неоснована. Делимично је прихваћена је сугестија Данице Тодоров, 

стручњакиње и активисткиње у области родне равноправности која сматра „да је важно 

нагласити потребу да органи јавне власти омогуће законодавне и друге мере како би се 

обезбедили програми за рад учиниоца насиља и да су за реализацију оваквих програма 

потребна финансијска средства“, али није прихваћено ова материја регулише новим 

чланом 49., већ се у члану 51. уграђује текст који гласи: „Финасијска средства за 

организовање и спровођење специјализованих услуга из члана 48. и 49. овог закона 

обезбеђују се у буџету свих нивоа јавне власти, у складу са законом којим се уређује 

буџетски систем.“ 

Нису прихваћене примедбе Данице Тодоров и Центра за подршку женама Кикинда, 

Mреже СОС Војводина да није прецизирано у члану 49. које је министарство надлежно, 

будући да је одређење надлежног министарства прецизирано у чл. 13. ставу 

6. Нацрта закона, те се његова надлежност односи и на овај члан. 

Чланом 50. Нацрта закона предвиђају се превентивне мере органа јавне власти у 

превентивном деловању ради спречавања насиља. У вези садржаја овог члана уважена 

је сугестија Центра за подршку женама Кикинда, Mреже СОС Војводина Члан 50. став 2 

изменити да гласи: „Поред органа и организација из става 1. овог члана и други органи 

јавне власти дужни су да спроводе мере превенције и сузбијања насиља, а нарочито: 

планирање, организовање, спровођење и финансирање мера намењених остваривању 

заштите од насиља; програмима превенције свих облика насиља и програмима подршке 

за жртве и оне који насиље пријављују; подизање свести јавности и потреби 

пријављивања насиља; специјализацију професионалаца који поступају у случајевима 

заштите жртава насиља и њихову редовну едукацију; обуку професионалаца о родној 

равноправности и феномену родно заснованог насиља; обезбеђивање социјалне, правне 

и друге помоћи и накнаде, у циљу заштите од насиља и отклањања и ублажавања 

последица насиља; обезбеђивање услуга збрињавања жртава насиља; обезбеђивање 

услуга за починиоце насиља у циљу превенције и спречавања понављања насиља, и 

друге мере.“ Такође, уважена је и сугестија из јавне расправе Драгана Средановића да 

треба да се у зкону предвиди забрана сваке врсте злоупотребе превентивних мера против 

насиља и у члан 50. уграђен је став 3. који гласи: ,,Забрањује се свака злоупотреба 

превенције и превентивних мера против насиља.“ Није прихваћена примедба Викотра 

Радуна да се чланом 50. охрабрују грађани и грађанке да неосновано пријављују насиље, 

чиме се повећавају трошкови у 
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буџету из разлога који су већ наведени у овом образложењу. 

Као што је већ споменуто, решеност државе да ефикасно и одлучно превенира и 

сузбија родно засновано насиља, насиље у породици и насиље према женама, сагледава се 

кроз члан 51. предвиђеним обезбеђивањем буџетских средстава свих нивоа власти, у 

складу са законом којим се уређује буџетски систем. У вези са наведеним чланом, 

прихваћене су сугестије Данице Тодоров, стручњакиње и активисткиње у области родне 

равноправности и Гордане Петронијевић из саветовалишта за брак и породицу, испред 

Центра развој услуге и социјалне заштите ,,Књегиња Љубица“, Националне мреже за 

третман починилаца насиља у породици ,,ОПНА“, Центра за подршку женама Кикинда, 

Mреже СОС Војводина; Женске платформе за развој Србије и Академије женског 

лидерства и прецизирано у члану 51. да се „обезбеђивање буџетских средстава предвиђа 

за организовање и спровођење специјализованих услуга прецизираних у члану 48а. 48б. и 

49. овог закона.“ 

 

7.  Судска заштита (члан 52. и чл. 52а, 52б, 52в, 52г. и 52д) 

У делу VII Судска заштита, поводом захтева за усклађивањем појединих  одредаба 

Нацрта закона о родној равноправности са Законом о забрани дискриминације и Нацртом 

закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, Нацртом закона чланом 

52. уређује се судска заштита у парничном поступку лица и групе лица која су изложена 

родној дискриминацији и прописано је у поступку у парницама за остваривање 

грађанскоправне заштите од дискримилацијс по основу пола, тужилац је ослобођен 

претходног илаћања трошкова постуика, који се исплаћују из средстава суда. 

Такође, уважен је предлог из јавне расправе проф. др Невене Петрушић; Женске 

платформе за развој Србије и Академије женског лидерства у Нацрт закона о родној 

равноправности да се, после члана 52. у текст закона унесу нови чл. 52а, 52б, 52в, 52г, 52д, 

тако да се тај део Нацрта закона мења и гласи: 

„1. Остваривање судске заштите од дискриминације у другим поступцима 

 
Члан 52а. 

Судска заштита од дискриминације по основу пола може се остварити истицањем 

захтева за заштиту од дискриминације уз сваки захтев о коме се одлучује у парничном 

поступку, ако су захтеви у међусобној вези и ако је исти суд за њих стварно надлежан, без 

обзира на то је ли се о том захтеву одлучује по правилима општег или посебног парничног 

поступка, изузев поступка због сметања државине. 

 

Поступак из става 1 овог члана води се по правилима оног поступка који се 

примењује за одлучивање о захтеву уз који је захтев за заштиту од дискриминације 

истакнут, осим ако Законом о забрани дискриминације или овим законом није нешто 

друго прописано. 
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2. Колективна заштита 

Члан 52б. 

Против лица које је дискриминаторским поступањем по основу пола повредило 
или угрозило право на равноправност тужбу могу у своје име поднети Повереник за 

заштиту равноправности, удружења, синдикати и друге организације основане у складу са 

законом, чији су циљеви у вези са унапређивањем родне равноправности, ако учине 

вероватним да је поступањем туженог повређено право на равноправност већег броја лица 

чији круг није одређен, али је одредив (група лица). 

Тужбом из става 1 може се тражити: 

1) утврђење да је тужени дискриминаторски поступао према групи лица; 

2) забрана извршења радње од које прети дискриминација, забрана даљег вршења 

радње дискриминације, односно забрана понављања радње дискриминације; 

3) извршење радње ради уклањања последица дискриминаторског поступања; 

4) објављивање пресуде којом је усвојен неки од захтева из тач. 1- 3. овог члана. 

Суд, на предлог тужиоца, одређује начин обавештавања јавности о покренутој 

парници из става 1 овог члана и рок у коме оштећена лица могу да пријаве своје учешће. 

Правноснажна пресуда којом је утврђена дискриминација групе лица производи 

дејство према свим члановима групе из става 1 овог члана и обавезује сваки суд пред којим 

чланови групе према дискриминатору истичу захтев на накнаду штете или други законом 

прописани захтев. 

3. Хитност поступка 
 

Члан 52в. 

Поступак у парницама за остваривање грађанскоправне заштите због 

дискриминације по основу пола нарочито је хитан, без обзира да ли се води ради заштите 

једног лица или групе лица. 

Прво рочиште мора се одржати у року од 15 дана од дана пријема тужбе. Рок за 

одговор на тужбу је осам дана. 

Жалба се улаже у року од осам дана, а одлука по жалби мора се донети у року од 

три месеца од дана њеног подношења. 

 

4. Дејство жалбе и рок за испуњење чинидбе 

 

Члан 52г. 

Суд може наложити да жалба против пресуде и жалба против решења о 

одређивању привремене мере не одлаже извршење и одредити краћи рок за испуњење 

чинидбе наложене пресудом или привременом мером. 

5. Примена других закона 

Члан 52д. 

Ако овим законом није другачије одређено, у поступку за заштиту од 

дискриминације по основу пола примењују се одредбе Закона о забрани дискриминације 
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и закона којим се уређује парнични поступак.“ 

Радна група за евалуацију достављених примедаба, мишљења и сугестија и дораду 

Нацрта закона о родној равноправности је уврстила у Нацрт закона ове допуне, како би се 

потпуније регулисала судска заштита у вези забране дискриминације појединаца и група 

по основу рода односно пола, чиме је остављена могућност да се приликом следеће измене 

и допуне оба закона или током израде новог закона ова материја измести у Закон о забрани 

дискриминације. 

 

8.  Инситуционални оквир за остваривање родне равноправности (чл. 53-57) 

У члану 53. Нацрта закона предвиђа се успостављање целовитог институционалног 

оквира за планирање, спровођење, праћење и унапређење политика за остваривање и 

унапређивање родне равноправности. Институционални оквир чине свн наведени органи, 

институције и други облици организовања, који у складу са својим надлежностима 

учествују у креирању, спровођењу, праћењу и унапређењу политика једнаких могућности 

у области родне равноправности. 

Институционални оквир чине Влада, министарство и други органи државне управе, 

органи аутономне покрајине, органи јединице локалне самоуправе, Савет за родну 

равноправност, Коорднадионо тело за родну равноправност, као и други органи јавне 

власти, организације и установе који у складу са својим овлашћењима учесгвују у 

спречавању родне дискриминације, родно заснованог насиља, насиља у породици и 

насиља над женама. 

На предлог Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне 

равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у члан 

53. тачка 5. и члан 54. тачка 4. уврштен је и Савет за родну равноправност као стручно 

саветодавно тело Владе. У вези са наведеним предлогом, подсећа се да је у претходном 

периоду Влада Републике Србије је донела Одлуку за образовање, најпре Савета за 

равноправност полова Владе („Службени гласник РС“ бр. 13/03, 83/04 и 3/05), да би, након 

тога, Влада донела одлуку о образовању Савета за родну равноправност Владе 

(„Службени гласник РС“ број 86/07), који је реализовао своје активности све до краја 2014. 

године. Савет би својим радом доприносио уградњи међународних и европских стандарда 

и вредности у области људских права, што доприноси демократизацији друштва, 

одрживом развоју и процесу придруживања Републике Србије Европској  унији. 

У вези члана 53. тачка 5. уважена је сугестија Студенског парламента Правног 

факултета Универзитета у Београду, Ресора за нацоналне мањине и студенте са 

инвалидитетом - да Координационо тело за родну равноправност не треба угасити и то 

тело је задржано као мултисекторско, радно тело Владе. У вези са наведеним, није уважен 

предлог из јавне расправе Женске платформе за развој Србије, Академије женског 

лидерства, проф. др Маријане Павјанчић и проф. др Невене Петрушић да Координационо 

тело Владе треба да постане стално тело Владе, да добије Стручну службну и да се његов 

сттус регулише посебним одредбама Закона о родној 
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равноправности јер би се тиме увећали трошкови државне администрације и дуплирали 

надлежности тог тела и ресорног Министарства. 

У члану 54. се прецизирају начини на које Влада води политику једнаких 

могућности, којом се обезбеђује равноправно учешће жена и мушкараца у свим фазама 

планирања, припреме, доношења и спровођења одлука које утичу на положај жена и 

мушкараца. 

У члану 55. Нацрта закона се, у складу са надлежностима аутономне покрајине, а 

са циљем развоја и вођења политике једнаких могућности, н органи аутономне покрајине 

образују организационе облике за праћење и координацију родне равноправности, 

одређују њихов састав, начин избора. делокруг и начин рада. У вези са наведеним, није 

прихваћена сугестија Лиге социјалдемократа Војводине/Скупштине АП Војводине, Маје 

Седларевић, посланица АП Војводина и једне од координаторки Женске парламентарне 

мреже - да се јасније и прецизније дефинишу надлежности органа аутономне покрајине и 

наведу који су организациони облици за праћење и координацију унапређења родне 

равноправности у аутономној покрајини. Овај предлог је одбијен јер члан 55. даје широки 

оквир за функционисање постојећих институција родне равноправности које постоје у 

аутономној покрајини, али даје могућности и за оснивање нових, у складу са потребама и 

могућностима. 

Образовање тела за родну равноправност, односно одређивање запосленог 

задуженог за обављање послова родне равноправности, предвиђа се и на нивоу јединица 

локалне самоуправе и градске општине, дефинишу се њиховн задаци је регулисано чланом 

56. Нацрта закона, а полазећи од Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC”, 

бр. 129/07 и 83/14 - др. закон). У складу са више захтева из јавне расправе, укључујући и 

дискусију Соње Лихт, председнице Београдског фонда за политичку изузетност, Наташе 

Огељ, саветнице за људска права и родну равноправност у Сталној конференцији градова 

и општина, Ђенђи Селеши, накадашње посланице у Скупштини АП Војводине и прва 

заменица председнице Женске парламентарне мреже - да се различите праксе у 

јединицама локалне самоуправе унификују, у члан 56. став 1 унета је промена која гласи: 

„У јединицама локалне самоуправе образују се два тела која су надлежна за родну 

равноправност и то: комисија за родну равноправност у скупштима градова или општина, 

која се образује из реда изабраних лица на локалним изборима за одборнике; и савет за 

родну равноправност из реда у органима градске управе или општинске управе који се 

образује из реда именованих или постављених лица, представника установа, органа и 

организација надлежних за родну равноправност и спречавање насиља, као и контакт 

особе надлежне за родну равноправност у органима градске управе или општинске 

управе.” 

У вези са наведеним, уважена је сугестија Лиге социјалдемократа 

Војводине/Скупштина АП Војводине да је потребно у члану 56. последњи став 

прецизирати и уместо речи „равноправна заступљеност жена и мушкараца“ уводи се нови 

текст који гласи:,,обезбедити једнаке могућности за заступљеност лица оба пола“. У вези 

са поменутим чланом, није прихваћен ни захтев Данијеле Поповић, одборнице у 
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Скупштини Града Крагујевца и координаторке Женске одборничке мреже да се на 

нивоима јединица локалних самоуправа образује стална тела за родну равноправност јер 

родна равноправност није циљ који је немогуће остварити делотворним мерама и 

ефикасном активношћу привремених институционалних тела и механизама за родну 

равноправност. 

У члану 57. Нацрта закона се предвиђа обавеза органа државне управе и служби 

Владе и органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе да, без обзира на број 

запослених, као и други органи јавне власти који имају више од 50 запослених и радно 

ангажованих лица, су дужни да из реда својих запослених одреде контакт особе за родну 

равноправност у складу са својим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места. Такође предвиђају се и њихове обавезе у оквиру праћења спровођења политика и 

мера у вези са равноправношћу из делокруга органа у којем су запослени, које укључују 

праћење стања, извештавање и сарадњу на пословима у овој области. У вези са наведеним 

чланом, уважен је предлог чланова Комисије за равноправност полова Општине Инђија да 

се у члану 57 став 4, после тачке 4.  дода тачка 5. која гласи: „5) припрема релевантне 

податке, анализе и материјал за потребе рада тела за родну равноправност“ и наведедена 

допуна је унета у Нацрт закона. 

 

9.  Евидентирање и извештавање о остваривању родне равноправности 

 (чл. 58-59) 

Ради праћења сгања у областн остваривања родне равноправности и извештавања 

о томе, органи јавне власти, послодавци и стална тела за родну равноправност дужни су 

да евидентирају податке разврстане по полу који се односе на положај жена н мушкараца 

у остваривању родне равноиравности, што је регулисано чланом 58. Нацрта закона. 

Евидентирање података неопходно је ради сачињавања извештаја који, поред попуњеног 

прописаног обрасца, садрже и кратку оцену стања у погледу остваривања родне 

равноправности у органу јавне власти, односно код послодавца. 

У вези са наведеним чланом 58. став 2 није прихваћена сугестија Foreign Investors 

Council, Сектора за рад и запошљавање Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања да се из овог дела закона изостави обавеза евидентирања података по 

полу код послодаваца, имајући у виду захтеве удружења послодаваца и удружења страних 

инвеститора да се смање трошкови пословања у привреди, будући да су наведене 

евиденције неопходне за спровођење родне анализе и за израду извештаја о стању родне 

равноправности које наведено Министарство треба да, на основу конкретних показатеља, 

сваке године поднесе Влади, а што је пракса и у другим европским земљама. Међутим, 

прихваћена је примедба Foreign Investors Council, која се односи члан 58. став 5 да није 

реално очекивати да се промене уносе у евиденције одмах па је разумно предвидети 

одређени рок за уношење измена, на пример од пет радних дана. Уважавајући ову 

сугестију, члан 58. став 5 мења се и гласи: „Подаци из ст. 2. и 3. овог члана евидентирају 

се на посебном обрасцу, у који се уноси и свака промена тих података, а у року од пет 

радних дана од дана када је настала промена. Органи јавне власти, послодавци и стална 

радна тела за родну равноправност из става 1. овог члана 
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евидентиране податке дужни су да дају на увид надлежној инспекцији која у складу са 

овим законом врши инспекцијски надзор у овој области, као и Министарству на његов 

захтев, на начин и у складу са заштитом података о личности.“ 

У члану 59. Нацрта закона регулисано је да на основу примљених извештаја, 

Министарство, у сарадњи са Координацноним телом за родну равноправност и 

координаторима, припрема збирни извештај о стању у области остваривања родне 

равноправности и доставља ra Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходне 

две године, ради усвајања. Министар ближе прописује садржину извештаја и начин 

његовог достављања. Након усвајања, збирни извештај се објављује на интернст страници 

Владе и Министарства. У вези члана 59. став 1 и 4 није прихваћена сугестија Foreign 

Investors да се све обавезе извештавања у закону дефинишу једним чланом јер није 

целисходна, док је прихваћена сугестија истог предлагача да се пролонгира рок 

извештавања тако да члан 59. став 4 гласи: „Извештаје из става 1. овог члана органи јавне 

власти и послодавци дужни су да доставе Министарству најкасније до 31. јануара текуће 

године за претходне две године.“ 

 

10.  Казнене одредбе (чл. 60-63) 

Део Нацрта закона о казненим одредбама почиње чланом 60, који регулише износ 

новчаних казни за прекршаје намењене послодавцима, као и за одговорно лице у правном 

лицу, и за предузетника-послодавца, у складу са чланом 39. став 1. Закона о прекршајима 

(„Службени гласник PC”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - Одлука УС) и Законом о раду 

(„Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС). 

Нацртом закона су предвиђене прекршајне казне за непоступање сходно законским 

обавезама синдикалних организација, политичких сгранака и струковних удружења, као и 

одговорних лица у овим правним лицима (чл. 62. и 63. Нацрта закона). 

Прихваћена је сугестија Foreign Investors Council у вези са чланом 60. став 1 и 6, 

будући да члан 34. дефинише обавезе осигуравајућих друштава, а члан 37. обавезе 

средстава информисања као таквих а не као послодаваца па је у том смислу нејасно зашто 

су казнене одредбе наведене у овом делу, па је сагласно наведеном, у наслов изнад члана 

60. додато да се односи и на средства информисања и осигуравајућа друштва, тако да 

гласи: „1. Прекршаји послодаваца, осигуравајућих друштава и средстава информисања”. 

Није прихваћено мишљење Аутономног женског центра да је у члановима: 60 – 

Прекршаји послодоваца, 61 – Прекршаји органа јавне власти, 62 – Прекршаји политичких 

странака и 63 - Прекршаји синдикалних организација и струковних удружења, да су 

„драматично је смањени доњи износи новчаних казни“, јер је висина казни у потпуности 

усаглешена са чланом 39. Закона о прекршајима, а што је довело до повећања казни. Из 

истх разлога се не прихвата ни мишљење Данијеле Поповић, одборнице у Скупштини 

Града Крагујевца и координаторке Женске одборничке мреже, која сматра да су износи 

прописаних казни мали. 

Прихваћено је мишљење Анице Зоранић, одборнице у Скупштини Града Новог 
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Пазара да сви органи треба да буду одговорни и стога је предложила да се у члану 61. став 

1 брише се реч „осим“, те је предложена измена и унета у текст Нацрта закона. Делимично 

је прихваћена сугестија Foreign Investors Council у вези са чланом 61. став 1 тачка 6. ради 

адекватније заштите података о личности, а да то не угрози прикупљање података о полу 

које је неопходно због спровођења родне анализе, тако да се мења и гласи: „6) у редовним 

временским размацима не обезбеђује информације о положају жена и мушкараца 

запослених или радно ангажованих лица, које обухватају преглед заступљености жена и 

мушкараца на различитим нивоима организације и разлике у њиховим зарадама (члан 24. 

став 6 тачка 2) водећи рачуна да та информација буде у складу са прописима којима се 

уређује заштита података о личности да запосленима или њиховим представницима;“. 

Нису прихваћени предлози Центра за европске политике о промени новчаних 

износа казни садржаних у чл. 61. и 62. јер су новчани износи казни у овом Нацрту закона 

усаглашени са Законом о прекршајима. 

У члану 63. Нацрта закона се регулишу прекршаји синдикалних организација и 

струковних удружења. 

 

11.  Надзор над применом Закона (члан 64) 

Надзор над применом овог закона врши Министарство надлежно за послове родне 

равноправности, а инспекцијски надзор у области рада преко инспекције рада, 

Инспекцијски надзор у примени овог закона у делу који се односи на области које су у 

надлежности министарства за послове државне управе и локалне самоуправе врши 

управна инспекција, док инспекцијски надзор у делу закона који се односи на области у 

надлежности министарства за образовање, васпитање, науку и технолошки развој врши 

просветна инспекција. Надзор над применом овог закона у области културе и 

информисања врши министарство надлежно за културу и информисање, а надзор у 

области одбране врши инспекторат одбране, надзор у области безбедности врши 

инспекцијски орган у министарству надлежном за послове унутршње безбедности, надзор 

у области заштите животне средине врши министарство надлежно за послове заштите 

животне средине, надзор у области спорта врши министарство надлежно за послове 

спорта. Наведени инспекцијски органи и инспектори врше дужност надзора у складу са 

прописима којима се уређују њихова права, дужности и овлашћења. Народна банка Србије 

врши надзор над применом члана 32. овог закона код финансијских институција које 

контролише, односно надзире у складу са одредбама закона којима се уређује пословање 

тих институција и може предузимати мере према тим институцијама у складу с тим 

законима. 

У вези члана 64. није прихваћена примедба Женске платформе за развој Србије и 

Академије женског лидерства да члану 64. став 1 није наведено које Министарство врши 

надзор над применом овог закона, јер је неоснована, а прихваћена је сугестија истих 

предлагача у вези члана 64. став 2, да се уз реч ,, култура“ дода и реч „информисање“, као 

и да се прецизира „да надзор у области културе и информисања врши министарство 

надлежно за културу и информисање и наведена допуна је унета у Нацрт закона. 
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12.  Прелазне и завршне одредбе (чл. 65-71) 

Члан 65. Нацрта закона предвиђа рокове за доношење подзаконских прописа 

предвиђених овим законом, као и да надлежни органи аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе који немају основана институционална тела за родну равноправност, 

односно контакт особе за родну равноправност, треба да донесу одговарајуће акте о 

оснивању тих тела, односно одређивању контакт особе, у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. 

У члану 66. је прецизирано да до доношења Стратегије из члана 15. овог закона, 

примењиваће се Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 

2020. године, са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године („Службени гласник 

РС“ број 4/16). 

У члану 67. се прецизира се рок од годину дана за доношење подзаконских аката 

за примену овог закона. У вези са наведеним прихваћене су сугестије више организација 

и појединаца, међу којима и: Foreign Investors Council, Аутономног женског центра, Лиге 

социјалдемократа Војводине/Скупштина АП Војводине и одређено је да ће Политичке 

странке, синдикати и струковна удружења први план деловања са посебним мерама 

донети најкасније 1. јануара 2021. године. 

Чланом 68. Нацрта закона предвиђена је поступност у остваривању прописаног 

избалансиране заступљености полова приликом других редовних избора за органе, 

организације, делегације и тела, у складу са прописаним обавезама. У вези са наведеним 

чланом, није прихваћена сугестија Лиге социјалдемократа Војводине/Скупштина АП 

Војводине и Маје Седларевић, посланица АП Војводина, и једне од координаторки 

Женске парламентарне мреже да се таксативно наброје све врсте избора у Републици 

Србији јер то није предмет регулисања овог закона. 

На основу предлога Народне банке Републике Србије чланом 68а. се прецизира да 

„Друштва за осигурање су дужна да примењују одредбу члана 32. став 2 овог закона на 

све нове уговоре из тог става закључене почев од 31. децембра 2021. године.“. 

У члану 69. Нацрта закона регулисано је да судски поступци за пружање 

грађанскоправне заштите од дискриминације прописане Законом о равноправности 

полова започети до дана ступања на снагу овог закона, спровешће се по одредбама закона 

по којима су започети. 

Коначно, чланом 70. Нацрта закона регулисано је да даном ступања на снагу овог 

закона престаје да важи Закон о равноправности полова. 

Чланом 71. прецизирано је да закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Релублике Србиј 
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства у 

буџету Републике Србије. 


