
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Одбор за уставиа питања 
и законодавство 
04број: 118-939/15 
28. април 2015. године 
Б е 0 r p  a д

НАРОДИА СКУПШТИНА

Одбор за усгавна иитања. и законодавс'гво Народне скупштине, на седниц|Ј 
одржаној даиа 28. аирила 2015. године утврдио je Предлог одлуке о избору Повереникк 
за заштиту равноправности, иа осиову члана 28. став 1. Закона о забрани 
дискриминахшје („Службени гласник број 22/09) и члана 48. став 1. алинеја 8, џ 

члана 203, став 1. Пословника НародхЈе скушптиие („Службени гласник РС“, број 20/12|- 
пречишћен те кст).

Одбор за уставиа питања и закоиодавство подноси Народној скупштин] 
Предлог одлуке о избору Бранкице Јаиковић за Повереника за заштиту равноправности.

Уз Предлог одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности 
достављамо и биографију предложеног каидидата,

За предс'гавника Одбора на седници Народне скупштине одређен ј 
председник Одбора, др Александар Мартиновић,



П Р Е Д Л О

Иа основу члана 28. став 1. Закоиа о забрани дискриминације („Службен 
гласник РС“, број 22/09) и члана 8. став L Закона о Народној скупштини („Службени 
гласникРС, број 9/10),

Народиа скупштина Републике Србије, на седници___________ одржанфј
___________ 2015. годиие, донелаје

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОГТРАВНОСТИ

I

За Повереиика за заштиту равноправиости бира се Бранкица Јанкови]|[, 
дипломирани правник ш  Београда.

II

Ову одлуку објавитиу „Службеном гласнику Републике Србије“.

PC Број_
У Београду, _____ 2015. годиие

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИ 
Maja Г ојкови



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члаиом 28. став 1. Закона о забрани дискриминације („Службени гласни|к 
Р С ‘, број 22/09), утврђеио je да Повереника за зашти17  равноправности бира Народна 
скупштина већином гласова свих пародних посланика, на предлог одбора надлежног з1а 
уставна питања,

Члаиом 29. став 1. Закоиа о забраии дискриминације, утврђено je да с 
Повереник за зац.гги1 у равиох1равиос1 ’и бира на време од пет година,

Повереник за заштиту равноправности, др Невена Петрушић, ступила je б 
дужност 5. маја 2010, годиие, na je на основу тога, Одбор на седници одржаној 2$ 
априла 2015. гоЈдине, коистатовао да joj функција престаје истеком петогодишњс; 
мандата, 5, маја 2015. године.

Члаиом 30. став Закона о забрани /дискриминације, утврђено je Ja 
Народна скугшггипа у року од три месеца од престаика мандата Повереника бира новаг 
Повереника.

Одбор за уставна питања и законодавство, на седници одржаној 28. априЛа 
2015. године, размогрио je биот^рафију предложеног кандидата Бранкице Јанковић, и 
утврдио да кандидат испук>ава Законом хгредвиђене услове.





Значајније активности:

- ИПА службеник за све ИПА програме помоћи у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике

- Шеф Преговарачке групе 19 (Социјална политика и запошљавање) у 
преговорима о придруживашу ЕУ

- Председник Пододбора за истраживања, иновације, информатичко 
друштво и социјалну политику у оквиру Одбора за спровођење 
споразума о стабилизацији и придруживању

- Национални je координатор (focal point) за старење становништва у 
Радној групи за старење у УНЕЦЕ.

- Координатор пројекта ДИЛС - унапређење социјалних и здравствених 
услуга на локалном нивоу- информатизација система (Светска банка).

~ Председник управног одбора пројекта финансираног из ИПА 2008 
године ~ Социјална инклузија (UNICEF)

“ Председник управног одбора пројекта финансираног из ИПА 2011 
године ” Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са 
интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за 
њихово укључивање у друштво и локалну заједницу

- Шеф Владине меруресорне радне гупе за израду програма реформи 
запошљавања и социјалне политике (ЕСРП)

- Члан Владиног Политичког савета за лримену Резолуције 1325 Жене, 
мир безбедност

- Национални пројектни директор на пројекту Борба против сексуалног и 
родно заснованог насиља (UNDP)

- Национални пројектни директор пројекта Интегрисани одговор на 
насиље над женама (UNDP)

- Директор пројекта Успостављање и прнмена система лиценцирања 
пружаоца услуга социјалне заштите у Србији

- Председник Владиног Савета за питања старости и старења
- Председник Владиног Савета за особе са инвалидитетом
- Председник Владиног Савета за права детета
- Шеф државне делегације на Министарској конференцији о старењу, у 

Бечу 18-20. септембра 2012. године
- Шеф државне делегације на Министарској конференцији о завршетку 

продеса деинституционализације деце и подршци биолошкој породици у 
Софији 21-22. новембра 2012. године

- Шеф државне делегације на другој конференцији Савета Европе -  
министара задужених за социјалну кохезију “Изградња сигурне 
будућности за све“ у Истанбулу од 11-12. октобра 2012. године.

~ Шеф државне делегације на представљању Другог и трећег периодичног 
извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика 
дискриминације жена, у Женеви 18јула. 2013.године, на 55.редовном 
заседању Комитета за елиминацију дискриминације жена.

“ Шеф државне делегације на Конференцији о изазовима старења и 
реформи пензионог система у земљама ЕУ у Бечу од 03-05. априла 2014, 
године



Додатне информације:

више објављених стручних радова у области радног и социјалног права ,
безбедности, социјалне заштите и старења становништва.
предавач и председник Комисије за припрему и полагање испита за
обављање послова координатора за израду пројеката и координатора за
извођење радова у Управи за безбедност и здравље на раду
учешће на великом броју конференција, конгреса и семинара у области
маркетинга, образовања и стандарда ученика, безбедности и социјалне
заштите (посебно заштите и положаја старих).
учешће у изради подзаконских аката за примену Закона о социјалној 
заштити и бројних подзаконских аката у другим областима 
члан Владионог Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и 
акционог плана борбе иротив насиља и недоличног понашања гледалаца 
члан заједничког тела за подршку и координацију надзора над радом 
интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене или социјалне подршке детету и учекику 
члан радне групе за спровођење стратешје каријерног вођења и 
саветовања
учесник у изради бројних стратешких и законских докумената 
(Стратегија развоја социјалне заштитеЈ Национална статегија о старењу, 
Стратегија за побољшање ооложаја особа са инвалидитетом, Стратегија 
развоја спорта, Закон о платама у јавним службама, Закон о социјалној 
заштити, Закон о раду  ̂ Закон о социјалном предузетништву, Закон о 
употреби знаковног језика, Закон о бесплатној правној помоћи, Закон о 
ограничењу одређених права грађана и бројни други). 
добитник je републичке награде за допринос развоју система социјалне 
заштите коју додељује Удрз^жеше стручних радника социјалне заштите 
Републике Србије м добитник Златног точка за доприносс заштити 
људских права ромске националне мањиБС коју додељује Национални 
Савет Рома,


