
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 Другој посебној 
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 26. децембра 2020. године, 
донела је  

З А К Љ У Ч A K 

поводом разматрања Редовног годишњег 
извештаја Повереника за заштиту 
равноправности за 2019. годину 

1. Народна скупштина оцењује да је Повереник за заштиту 
равноправности (у даљем тексту: Повереник) у свом Редовном 
годишњем извештају за 2019. годину целовито приказао активности у 
области заштите од дискриминације. 

2. Народна скупштина указује да је неопходно наставити 
континуиране активности на сузбијању насиља над женама и у породици, 
кроз јачање свести о препознавању и обавезности пријаве насиља. 
Народна скупштина подстиче Владу да даље ради на унапређивању 
координисаног и ефикасног деловања свих институција система у 
пружању заштите од насиља у породици и других облика родно 
заснованог насиља.  

3. Народна скупштина констатује да је дошло до напретка у 
погледу већег учешћа жена у политичком одлучивању, али указује на 
потребу континуираног предузимања мера за економско оснаживање, 
подстицање запошљавања жена и развој женског предузетништва. 

4. Полазећи од налаза Повереника, Народна скупштина истиче 
да је неопходно даље јачати положај особа са инвалидитетом кроз 
унапређивање архитектонске и информационе приступачности и 
наставити процес деинституционализације, уз истовремено 
обезбеђивање адекватне подршке и развој услуга на локалном нивоу.  

5. Народна скупштина препоручује Влади креирање нових 
мера активне политике запошљавања у циљу смањења одласка младих. 
Потребно је интензивирати рад на побољшању положаја старијих, 
нарочито у руралним и неприступачним подручјима. 

6. Народна скупштина констатује да је неопходно предузети 
све потребне мере у циљу повећања броја запослених припадника 
националних мањина како би састав државних органа, органа локалне 
самоуправе и других органа јавне власти одговарао националном 
саставу становништва на њиховом подручју. 

7. Имајући у виду налазе Повереника, Народна скупштина 
препоручује Влади даље предузимање мeра и aктивнoсти кaкo би се 
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обезбедило унапређење положаја Рома, посебно Ромкиња у погледу 
приступа адекватном становању, здравственим, образовним и услугама 
социјалне заштите, као и запошљавању.  

8. Народна скупштина оцењује да је потребно предузети мере 
у циљу даљег унапређења законодавног оквира усмереног ка 
елиминисању дискриминације и стигматизације ЛГБТ особа, као и 
доследног спровођења законодавства које се односи на кривична дела 
учињена из мржње, укључујући и она због сексуалне оријентације.  

9. Позива се Влада да континуирано извештава Народну 
скупштину о спровођењу овог закључка. 

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