
На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени 
гласник РСˮ, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне скупштине 
(„Службени гласник РСˮ, број 20/12 - Пречишћени текст), 

Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Другог 
редовног заседања у 2019. години, одржаној 2. октобра 2019. године, донела је  

З А К Љ У Ч A K 

поводом разматрања Редовног годишњег извештаја 
Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину 

1. Народна скупштина оцењује да је Повереник за заштиту 
равноправности (у даљем тексту: Повереник) у свом Редовном годишњем 
извештају за 2018. годину целовито приказао активности у области заштите од 
дискриминације. 

2. Народна скупштина подржава препоруке Повереника да се 
приступи изради стратешких докумената и акционих планова чије је важење 
истекло у претходном периоду или истиче у 2019. години, а пре свега 
стратешких докумената који се односе на превенцију и заштиту од 
дискриминације, унапређење положаја особа са инвалидитетом, развој 
социјалне заштите, развој менталног здравља, превенцију и заштиту деце од 
насиља, развој образовања одраслих, друштвено одговорно пословање, као и 
стратегију о старењу.  

3. Имајући у виду налазе Повереника, Народна скупштина оцењује 
неопходност спровођења програма за децу у циљу неговања вредности које 
промовишу културу толеранције, разумевања и уважавања различитости, 
родне равноправности, међугенерацијске солидарности и недискриминације. 
Потребно је унапредити доступност основног и средњег образовања деци из 
осетљивих друштвених група предузимањем афирмативних мера нарочито 
усмерених према деци са инвалидитетом и сметњама у развоју, ромској деци и 
„деци улице“. Неопходно је даље радити на обезбеђивању једнаких могућности 
у приступу високом образовању младима из маргинализованих друштвених 
група. 

4. Народна скупштина указује на потребу да се програмима и 
плановима предвиди спровођење мера и активности на свим нивоима у циљу 
заустављања одласка младих из Србије, као и да се интензивира рад на 
побољшању положаја старијих особа, нарочито у руралним и неприступачним 
подручјима.  

5. Народна скупштина подржава препоруке Повереника које се 
односе на предузимање мeра и aктивнoсти кaкo би се oбeзбeдило укључивaњe 
и пoдстицaњe рaвнoмeрнe зaступљeнoсти жeнa и мушкaрaцa у свим сфeрaмa 
пoлитичкoг и jaвнoг oдлучивaњa у вршeњу jaвних функциja, посебно на нивоу 
лoкaлнe сaмoупрaвe. У циљу економског оснаживања жена потребно је 
континуирано предузимати мере за подстицање запошљавања и женског 
предузетништва, као и за заштиту жена од дискриминације на тржишту рада, а 
посебно ради остваривања равноправности у приступу радним местима, 
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једнаким условима за напредовање и једнакој заради. Потребно је предузимати 
даље мере ради усклађивања баланса између породичних и радних обавеза, 
односно рада и родитељства. 

6. Народна скупштина указује на потребу унапређивања 
координисаног и ефикасног деловања свих институција система у пружању 
заштите од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља, уз 
развој сервиса за подршку жртвама насиља, као и деци сведоцима насиља. 

7. Народна скупштина констатује да је неопходно предузети даље 
мере усмерене ка елиминисању дискриминације и стигматизације ЛГБТ особа. 

8. Полазећи од налаза Повереника, Народна скупштина истиче да је 
неопходно посебну пажњу посветити одговорном извештавању које не сме да 
карактерише говор мржње, дискриминаторни ставови и увредљиво 
извештавање. 

9. Народна скупштина оцењује да је потребно предузети све мере 
како би састав државних органа, органа локалне самоуправе и других органа 
јавне власти одговарао националном саставу становништва на том подручју. 
Потребно је активно радити на унапређивању положаја Рома, посебно 
Ромкиња.  

10. Народна скупштина позива Владу да континуирано извештава 
Народну скупштину о спровођењу овог закључка. 

11. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.  

РС Број 40 

У Београду, 2. октобра 2019. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Маја Гојковић 
 


