
 
 

ЕВАЛУАЦИОНА ЛИСТА КОМЕНТАРА ПРИСТИГЛИХ ТОКОМ ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ 

ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА (2022–2023) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ –  СПРОВЕДЕНИМ У ПЕРИОДУ ОД 11. ДО 21. АПРИЛА 

2022. ГОДИНЕ 

Страница у документу Подносилац Примедба/сугестија подносиоца  Одговор 

Општи коментар Републички завод 
за статистику 

Републички завод за статистику је дана 6.4. 2022. године 
доставио коментаре на актуелну Радну верзију Предлога 
Акционог плана за спровођење стратегије превенције и 
заштите од дискриминације за период (2022-2023)., 
Министарству за људска и мањинска права и друштвени 
дијалог.   

Констатујемо да наши захтеви  нису прихваћени  и 
спроведени у актуелној Радној верзији  и надамо се да 
ће бити усвојени у коначној верзији Акционог плана. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да је, према одредбама  Закона 
о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласник РСˮ, број 30/18) и 
Закона о званичној статистици 
(„Службени гласник РСˮ, број 104/09), 
Републички завод за статистику у 
обавези да у оквиру својих 
надлежности допринесе 
антидискриминационој политици, што 
подразумева прикупљање података и 
учешће у другим неопходним 
активностима које укључују рад са 
подацима. Надлежни предлагач истиче 
да у тексту Предлога акционог плана 
Републички завод за статистику није 
предвиђен да буде носилац 
активности. У складу са наведеним, 
надлежни предлагач такође сматра да, 
иако је Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације за период 
од 2022. до 2030. године усвојена у 
јануару 2022. године, Републички завод 
за статистику може да изврши измену  
Програма званичне статистике у 
периоду од 2021. до 2025. године, како 
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би активности из Предлога акционог 
плана (2022-2023) за спровођење 
Стратегије превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2022. до 
2030. године биле узете у обзир. 

Општи коментар Заштитник 
грађана 

Радна верзија овог документа би требало да садржи 
више конкретних активности посвећених унапређивању 
положаја различитих осетљивих друштвених група често 
изложених дискриминацији и другим видовима кршења 
њихових права, које су прописане полазећи од 
конкретних проблема са којима се особе из ових 
друштвених група сусрећу у различитим приоритетним 
областима (1. јавна управа и правосуђе, 2. одбрана, 
унутрашњи послови и безбедност, 3. образовање, 
стручно оспособљавање и наука, 4. рад и запошљавање, 
5. социјална заштита, 6. становање, 7. здравствена 
заштита, 8. спорт, култура и медији), али то није случај. 
Многе активности нису довољно прецизно 
формулисане, односно превише су уопштене. 

Надлежни предлагач сматра да 
Заштитник грађана није доставио 
конкретне предлоге за измену 
активности. Надлежни предлагач 
такође подсећа да је Заштитнику 
грађана упутио позив за учешће у 
Посебној радној групи за израду текста 
Предлога стратегије превенције и 
заштите од дискриминације и пратећег 
акционог плана, те да је Заштитник 
грађана упутио одговор да због великог 
броја активности запослених у вези са 
радом институције није у могућности 
да делегира члана, односно заменика. 

Постоји проблем у вези са формулацијом показатеља, 
недостатком базних и циљних вредности. 

Надлежни предлагач подсећа да су 
показатељи дефинисани у Стратегији 
превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2022. до 
2030. године, која је усвојена у јануару 
2022. године. Поред тога, надлежни 
предлагач подсећа да у процесу 
давања мишљења на Предлог 
стратегије превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2022. до 
2030. године, Заштитник грађана није 
доставио конкретне предлоге за 
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измену показатеља. 

Заштитник грађана није наведен као носилац активности 
у АП, али јесте један од партнера у спровођењу 
активности. 

Без коментара, с обзиром на то да је 
Заштитник грађана само констатовао 
чињенично стање. 

Општи коментар Општинска управа 
општине Медвеђа 

Немам коментар нити сугестију. Све је детаљно 
обухваћено и предвиђено. У нади да ће се овај план 
примењивати у пракси  и да cе могућности бити 
изједначене и равноправне у свим сферама и областима 
друштвеног система. 

/ 

Општи коментар Невладина 
организација 
Praxis 

Општи коментар је да Предлог акционог плана делује 
амбициозно за временски период за који је планиран и 
да можда треба размотрити продужење трајања АП на 
период од три године. 

/ 

Похвално је то што је Предлогом акционог плана 
предвиђена  израда смерница код креирања 
докумената јавних политика о укључивању перспективе 
антидискриминације у документе јавних политика, као о 
обуке за органе јавне власти, с обзиром на начин на који 
су до сада креиране политике, посебно на локалном 
нивоу. 

/ 

Похвална  је такође активност креирање обука за 
службенике запослене у јединицама локалне 
самоуправе за пружање правне помоћи у случајевима 
дискриминације, с тим што би у организацији обука, 
посебно оних које би организовале ОЦД било потребно 
обезбедити учешће запосленх у ЈЛС. 

/ 

Посебни циљ 1: 
Усклађено национално 

Заштитник 
грађана 

Када је реч о показатељима на нивоу посебног циља 
(показатељима исхода), наведено је да је непозната 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
напомиње да је немогуће дати почетну 
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законодавство са 
међународним 
антидискриминационим 
стандардима и праксом 

почетна вредност, као базна година је наведена 2022. 
година, а циљане вредности у 2022. и 2023. години нису 
наведене, што обесмишљава, без навођења базне и 
циљане вредности прописивање ових показатеља. 

вредност и циљане вредности док се  
прво не спроведе анализа закона и 
подзаконских аката којом ће се 
утврдити број прописа које треба 
изменити. Тек након тога, могуће је 
утврдити циљане вредности, које ће 
бити предмет следећег Акционог 
плана. 

Посебни циљ 1: 

Мера 1.1: Усклађен 
антидискриминациони 
правни оквир са 
међународним 
антидискриминационим 
стандардима и праксом 

Заштитник 
грађана 

Када је реч о показатељима у оквиру Мере  1.1. и прва 
два показатеља у оквиру Мере 1.2, наведено је да је 
почетна вредност непозната у базној години, а циљане 
вредности нису наведене. 

 

Без коментара, с обзиром на то да је 
Заштитник грађана само констатовао 
чињенично стање. 

Посебни циљ 1: 

Мера 1.2: Усклађени 
секторски закони и 
подзаконски акти са 
антидискриминационим 
правним оквиром 

Посебни циљ 1 

Мера 1.2. 

Назив активности: 

Анализа секторских 
закона са становишта 
усаглашености са 
националним 
антидискриминационим 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност наведено је 
МЉМПДД, а као један од партнера у спровођењу 
активности је наведен ЗГ. Заштитник грађана није 
сагласан да буде наведен као један од партнера у 
спровођењу ове активности. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да Заштитник грађана није 
доставио образложење зашто није 
сагласан да буде наведен као један од 
партнера у спровођењу наведених 
активности, посебно узимајући у обзир 
надлежности Заштитника грађана 
прописане Законом о Заштитнику 
грађана („Службени гласник РСˮ, бр. 
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правним оквиром 79/05 и 54/07). 

Посебни циљ 1 

Мера 1.2. 

Назив активности: 

Анализа секторских 
подзаконских аката са 
становишта 
усаглашености са 
националним 
антидискриминационим 
правним оквиром 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност наведено је 
МЉМПДД, а као један од партнера у спровођењу 
активности је наведен ЗГ. Заштитник грађана није 
сагласан да буде наведен као један од партнера у 
спровођењу ове активности. 

Посебни циљ 2: 
Системски уведена 
антидискриминациона 
перспектива у креирање, 
спровођење и прађење 
јавних политика  

Мера 2.3.: Унапређени 
механизми сарадње са 
организацијама цивилног 
друштва које се баве 
промоцијом и заштитом 
права група које су у 
ризику од 
дискриминације 

Показатељ: Организација 
цивилног друштва су 
укључене у праћење, 
извештавање и 
оцењивање спровођења 

Невладина 
организација 
Praxis 

Показатељ […] изменити тако да гласи: Број 
организација цивилног друштва које су укључене у 
праћење, извештавање и оцењивање спровођења 
Стратегије кроз Савет за праћење акционог плана 

Није прихваћено.  Надлежни предлагач 
истиче да су показатељи дефинисани у 
Стратегији превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2022. до 
2030. године, која је усвојена у јануару 
2022. године.  Поред тога, надлежни 
предлагач подсећа да у процесу јавних 
консултација о Полазним основама за 
израду Предлога стратегије превенције 
и заштите од дискриминације за 
период од 2022. до 2030. године,  
Невладина организација Praxis није 
доставила конкретне предлоге за 
измену показатеља. 
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Стратегије кроз Савет за 
праћење акционог плана 

Посебни циљ 2 

Мера 2.1 

Назив активности: 

Информисање Одељења 
за планирање, 
спровођење и праћење 
политика у органима 
јавне власти о садржају 
Стратегије и АП 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност наведено је 
МЉМПДД, а као један од партнера у спровођењу 
активности је наведен ЗГ, али и сва министарства. 
Заштитник грађана није сагласан да буде наведен као 
један од партнера у спровођењу ове активности. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да Заштитник грађана није 
доставио образложење зашто није 
сагласан да буде наведен као један од 
партнера у спровођењу наведених 
активности, посебно узимајући у обзир 
надлежности Заштитника грађана 
прописане Законом о Заштитнику 
грађана („Службени гласник РСˮ, бр. 
79/05 и 54/07). 

Посебни циљ 2 

Мера 2.2 

Назив активности: 
Израда јединствене 
методологије која 
комбинује више извора, 
за праћење степена 
дискриминације у 
друштву на основу 
досадашњих искустава и 
најбољих међународних 
пракси кроз три фазе: 

А. Упоредни преглед 
методологија и пракси 

Б. Стручна расправа међу 
актерима 

Ц. Нацрт и тестирање 

Републички завод 
за статистику 

Републички завод за статистику је институција која се у 
свом раду придржава  петогодишњег плана званичне 
статистике за период  2021−2025. године ( "Сл. гласник 
РС бр. 24/21 од 19.03.2021.) а који је доступан на линку 
https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/. С тим у вези, 
у оквиру програма није предвиђена наведена активност.  

РЗС треба искључити из наведене активности.  

Није прихваћено. Надлежни предлагач 

сматра да је, према одредбама  Закона 

о планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РСˮ, број 30/18) и 

Закона о званичној статистици 

(„Службени гласник РСˮ, број 104/09), 

Републички завод за статистику у 

обавези да у оквиру својих 

надлежности допринесе 

антидискриминационој политици, што 

подразумева прикупљање података и 

учешће у другим неопходним 

активностима које укључују рад са 

подацима. Надлежни предлагач истиче 

да у тексту Предлога акционог плана 

Републички завод за статистику није 

предвиђен да буде носилац 

активности. У складу са наведеним, 

надлежни предлагач такође сматра да, 

https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/
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методологије 

Д. Финализација 
методологије 

иако је Стратегија превенције и 

заштите од дискриминације за период 

од 2022. до 2030. године усвојена у 

јануару 2022. године, Републички завод 

за статистику може да изврши измену  

Програма званичне статистике у 

периоду од 2021. до 2025. године, како 

би активности из Предлога акционог 

плана (2022-2023) за спровођење 

Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2022. до 

2030. године биле узете у обзир. 

Надлежни предлагач је мишљења да  

Републички завод за статистику може 

ову активност да предвиди кроз 

циљеве  и индикаторе родно 

одговорног буџетирања приликом 

планирања буџета. Надлежни 

предлагач сматра да је питање мерења 

и праћења дискриминације озбиљно и 

важно је да сви органи узму учешће у 

оквиру својих надлежности.  Надлежни 

предлагач такође сматра да је 

неопходно да  Републички завод за 

статистику буде укључен у наведену 

активност, посебно због тога што је реч 

о методологији. 

Посебни циљ 2 

Мера 2.2 

Назив активности: 

Републички завод 
за статистику 

Републички завод за статистику  спровешће  Попис 
становиштва, домаћинстава и станова од 1. до 31. 
октобра 2022. године. Дисеминација коначних резултата 
биће реализована сукцесивно у периоду април 2023. 

Надлежни предлагач истиче да 

наведена активност предвиђа преглед 

постојећих база и евиденција са циљем 

да се идентификује које податке  
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Анализа постојећих 
евиденција и база како 
би се утврдили 
недостајући подаци о 
лицима узимајући у 
обзир и лична својства и 
израда извештаја са 
препорукама (трећи 
квартал 2023.) 

године – јун  2024. године. С тим у вези сматрамо да рок 
(трећи квартал 2023.) за анализу постојећих евиденција 
и база за утврђивање недостајућих података о лицима 
узимајући у обзир и лична својства и израду истих са 
препорукама није реалан, с обзиром на то да до 
наведеног рока неће бити расположиви сви коначни 
резултати Пописа. 

органи прикупљју, а које не. У том 

смислу, надлежни предлагач 

напомиње да није важан период у 

коме ће се попис спровести, већ је 

важна врста информација која се 

добија кроз постојећи систем. 

Надлежни предлагач сматра да је 

неопходно да Републички завод за 

статистику прегледа постојеће податке 

и базе и на основу тога наведе   

активности које ће потом бити 

уврштене у наредни Акциони план. 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност је наведен 
МДУЛС, а као партнери у спровођењу активности су 
наведени сви органи јавне власти и послодавци. 

Без коментара, с обзиром на то да је 
Заштитник грађана само констатовао 
чињенично стање. 

Посебни циљ 2 

Мера 2.2 

Назив активности: 
Израда плана активности 
за отклањање 
недостатака у постојећим 
базама и евиденцијама  
(четврти квартал 2023.) 

Републички завод 
за статистику 

Према петогодишњем плану званичне статистике за 
период од 2021−2025. године ("Сл. гласник РС бр. 24/21 
од 19.03.2021.) нема наведене активности. Републички 
завод за статистику треба искључити из наведене 
активности. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 

сматра да је, према одредбама  Закона 

о планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РСˮ, број 30/18) и 

Закона о званичној статистици 

(„Службени гласник РСˮ, број 104/09), 

Републички завод за статистику у 

обавези да у оквиру својих 

надлежности допринесе 

антидискриминационој политици, што 

подразумева прикупљање података и 

учешће у другим неопходним 

активностима које укључују рад са 

подацима. Надлежни предлагач истиче 

да у тексту Предлога акционог плана 

Републички завод за статистику није 
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предвиђен да буде носилац 

активности. У складу са наведеним, 

надлежни предлагач такође сматра да, 

иако је Стратегија превенције и 

заштите од дискриминације за период 

од 2022. до 2030. године усвојена у 

јануару 2022. године, Републички завод 

за статистику може да изврши измену  

Програма званичне статистике у 

периоду од 2021. до 2025. године, како 

би активности из Предлога акционог 

плана (2022-2023) за спровођење 

Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2022. до 

2030. године биле узете у обзир. 

Надлежни предлагач је мишљења да  

Републички завод за статистику може 

ову активност да предвиди кроз 

циљеве  и индикаторе родно 

одговорног буџетирања приликом 

планирања буџета. Надлежни 

предлагач сматра да је питање мерења 

и праћења дискриминације озбиљно и 

важно је да сви органи узму учешће у 

оквиру својих надлежности.  Надлежни 

предлагач такође сматра да је 

неопходно да  Републички завод за 

статистику буде укључен у наведену 

активност, посебно због тога што је реч 

о методологији. 
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Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност је наведен сваки 
орган за себе, а као партнери у спровођењу активности 
су наведени сви органи јавне власти и послодавци. 

Без коментара, с обзиром на то да је 
Заштитник грађана само констатовао 
чињенично стање. 

Посебни циљ 2 

Мера 2.2 

Назив активности: 

Израда смерница за ОЈВ 
на који начин да се 
подаци учине доступним 
јавности на систематичан 
начин. (четврти квартал 
2023). 

Републички завод 
за статистику 

Према петогодишњем плану званичне статистике за 
период од 2021−2025. године ("Сл. гласник РС бр. 24/21 
од 19.03.2021.) нема наведене активности. РЗС треба 
искључити из активности. Подаци Републичког завода 
за статистику су јавно доступни. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 

сматра да је, према одредбама  Закона 

о планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РСˮ, број 30/18) и 

Закона о званичној статистици 

(„Службени гласник РСˮ, број 104/09), 

Републички завод за статистику у 

обавези да у оквиру својих 

надлежности допринесе 

антидискриминационој политици, што 

подразумева прикупљање података и 

учешће у другим неопходним 

активностима које укључују рад са 

подацима. Надлежни предлагач истиче 

да у тексту Предлога акционог плана 

Републички завод за статистику није 

предвиђен да буде носилац 

активности. У складу са наведеним, 

надлежни предлагач такође сматра да, 

иако је Стратегија превенције и 

заштите од дискриминације за период 

од 2022. до 2030. године усвојена у 

јануару 2022. године, Републички завод 

за статистику може да изврши измену  

Програма званичне статистике у 

периоду од 2021. до 2025. године, како 

би активности из Предлога акционог 

плана (2022-2023) за спровођење 
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Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2022. до 

2030. године биле узете у обзир. 

Надлежни предлагач је мишљења да  

Републички завод за статистику може 

ову активност да предвиди кроз 

циљеве  и индикаторе родно 

одговорног буџетирања приликом 

планирања буџета. Надлежни 

предлагач сматра да је питање мерења 

и праћења дискриминације озбиљно и 

важно је да сви органи узму учешће у 

оквиру својих надлежности.  Надлежни 

предлагач такође сматра да је 

неопходно да  Републички завод за 

статистику буде укључен у наведену 

активност, посебно због тога што је реч 

о методологији. 

Посебни циљ 2 

Мера 2.3 

Назив активности:  
Успостављање 
механизма сарадње са 
ОЦД које се баве 
промоцијом и заштитом 
права група које су у 
ризику од 
дискриминације 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност наведено је 
МЉМПДД, а као један од партнера у спровођењу 
активности је наведен ЗГ. Заштитник грађана је сагласан 
да буде наведен као један од партнера у спровођењу 
ове активности. 

Прихваћено. 
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Посебни циљ 2 

Мера 2.3 

Назив активности:  
Конститутивна седница 
механизма и годишњи 
план рада 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност наведено је 
МЉМПДД, а као један од партнера у спровођењу 
активности је наведен ЗГ. Заштитник грађана је сагласан 
да буде наведен као један од партнера у спровођењу 
ове активности. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да Заштитник грађана није 
доставио образложење зашто није 
сагласан да буде наведен као један од 
партнера у спровођењу наведених 
активности, посебно узимајући у обзир 
надлежности Заштитника грађана 
прописане Законом о Заштитнику 
грађана („Службени гласник РСˮ, бр. 
79/05 и 54/07). 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.1 

Назив активности: 
Полазно истраживање 
међу запосленима о 
перцепцији 
дискриминације у 
органима јавне управе у 
области јавне управе и 
правосуђа, здравства, 
образовања, социјалне 
заштите, рада и 
запошљавања 

Невладина 
организација 
Praxis 

У делу који се односи на орган који спроводи активност, 
поред МЉМПДД, или код органа партнера у 
спровођењу активности треба укључити и Повереника за 
заштиту равноправности који је до сада обављао слична 
истраживања, и како би се добили објективни налази. 

Прихваћено. Повереник за заштиту 
равноправности додат је као орган 
партнер у спровођењу активности. 



Евалуациона листа коментара пристиглих током процеса консултација о радној верзији Предлога акционог плана (2022–2023) за спровођење Стратегије 
превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године –  спроведеним у периоду од 11. до 21. априла 2022. године 

 

13 
 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.1 

Назив активности: Обуке 
из антидискриминације 
за запослене у органима 
који делују у осам 
приоритених области (1. 
јавна управа и правосуђе, 
2. одбрана, унутрашњи 
послови и безбедност, 3. 
образовање, стручно 
оспособљавање и наука, 
4. рад и запошљавање, 5. 
социјална заштита, 6. 
становање, 7. 
здравствена заштита, 8. 
спорт, култура и медији) 

Заштитник 
грађана 

Заштитник грађана је мишљења да је боље да ова 
активност гласи: „Обуке из области 
антидискриминационе политике за запослене у 
органима који делују у осам  приоритених области: 1. 
јавна управа и правосуђе; 2. одбрана, унутрашњи 
послови и безбедност; 3. образовање, стручно 
оспособљавање и наука; 4. рад и запошљавање; 5. 
социјална заштита; 6. становање; 7. здравствена 
заштита; 8. спорт, култура и медији“ 

Као носилац ове активности је одређено МЉМПДД, а 
као један од органа партнера у спровођењу активности 
је одређен ЗГ. Заштитник грађана је сагласан да буде 
наведен као један од партнера у спровођењу ове 
активности. 

Делимично прихваћено. Предлог за 
предефинисање није прихваћен, с 
обзиром на то да надлежни предлагач 
сматра да је наведена активност 
адекватно дефинисана. Сагласност да 
Заштитник грађана буде наведен као 
један од патнера у спровођењу ове 
активности је прихваћена. 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.3: Унапређена 
социјална инклузија 
припадника и 
припадница група које су 
у ризику од 
дискриминације 

Заштитник 
грађана 

У оквиру Мере 3.3. наведене јединице мере и циљане 
вредности у последњој години АП 2023. је неопходно 
преформулисати пошто су недовољно прецизно 
одређене. 

Није прихваћено. Заштитник грађана 
није доставио конкретне предлоге за 
измену јединица мере и циљаних 
вредности у последњој години 
спровођења Акционог плана (2023). 
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Невладина 
организација 
Praxis 

Међу активностима укључити и оне које ће таргетирати 
постојеће дискриминаторне праксе које утичу на 
социјалну искљученост појединих категорија 
становништва (нпр. постојећа сегрегација у образовању, 
с обзиром да према важећем Закону о забрани 
дискриминације, добровољно одвајање на основу 
личног својства не представља сегрегацију, али такво 
одвајање свакако не доприноси већој друштвеној 
укључености припадника и припадница група у 
повећаном ризику од дискриминације). 

Није прихваћено. Невладина 
организација Praxis није доставила 
конкретне предлоге додатних 
активности. 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.3: Унапређена 
социјална инклузија 
припадника и 
припадница група које су 
у ризику од 
дискриминације (страна 
33) 

Колона: Показатељ(и) на 
нивоу мере (показатељ 
исхода) :  

Успостављање 
међуресорног механизма 
на покрајинском нивоу за 
координацију и стручну 
подршку планирању, 
спровођењу и праћењу 
мера и политика које 
доприносе социјалној 
укључености припадника 
и припадница група у 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
прописе, управу и 
националне 

мањине – 
националне 
заједнице 

У колони: орган који спроводи активност  

Предлажемо да стоји: Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност 
полова 

У Радној верзији АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД  (2022-2023)  орган који 
спроводи активност из мере 3.3 наведен је Покрајински 
секретаријат надлежан за људска права и 
антидискриминацију 

Предлажемо да због негативног сукоба надлежности,  
назив органа буде прецизириран и да стоји: Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова 

Прихваћено. 
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ризику од 
дискриминације у свим 
областима друштевног 
живота а нарочито 8 
разлитчитих области 
обухваћених стратегијом 
за антидискриминацију 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.3 

Назив активности: 
Израда подзаконског 
акта којим се уводи 
обавеза трогодишњих 
Извештаја о стању 
социјалне укључености 
припадника и 
припадница група које су 
у ризику од 
дискриминације на 
националном нивоу. 

Републички завод 
за статистику 

Републички завод за статистику не учествује у изради 
законских и подзаконских аката. Према члану 7. и 8. 
Закона о званичној статистици ("Сл.гласник РС бр. 
104/09, 24/11"), (.https://www.stat.gov.rs/o-
nama/dokumenti/), Републички завод за статистику јесте 
посебна организација, задужена за обављање 
статистичких активности заснованих на петогодишњем 
статистичком програму и годишњим примењивим 
плановима.  

С тим у вези, Републички завод за статистику треба 
искључити из наведене активности. 

 
 
 
 
 
 

 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 

сматра да је, према одредбама  Закона 

о планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РСˮ, број 30/18) и 

Закона о званичној статистици 

(„Службени гласник РСˮ, број 104/09), 

Републички завод за статистику у 

обавези да у оквиру својих 

надлежности допринесе 

антидискриминационој политици, што 

подразумева прикупљање података и 

учешће у другим неопходним 

активностима које укључују рад са 

подацима. Надлежни предлагач истиче 

да у тексту Предлога акционог плана 

Републички завод за статистику није 

предвиђен да буде носилац 

активности. У складу са наведеним, 

надлежни предлагач такође сматра да, 

иако је Стратегија превенције и 

заштите од дискриминације за период 

од 2022. до 2030. године усвојена у 

јануару 2022. године, Републички завод 

за статистику може да изврши измену  

Програма званичне статистике у 

https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/
https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/
https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/
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периоду од 2021. до 2025. године, како 

би активности из Предлога акционог 

плана (2022-2023) за спровођење 

Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2022. до 

2030. године биле узете у обзир. 

Надлежни предлагач је мишљења да  

Републички завод за статистику може 

ову активност да предвиди кроз 

циљеве  и индикаторе родно 

одговорног буџетирања приликом 

планирања буџета. Надлежни 

предлагач сматра да је питање мерења 

и праћења дискриминације озбиљно и 

важно је да сви органи узму учешће у 

оквиру својих надлежности.  Надлежни 

предлагач такође сматра да је 

неопходно да  Републички завод за 

статистику буде укључен у наведену 

активност, посебно због тога што је реч 

о методологији. 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.3 

Назив активности: 

Успостављање 

међуресорног 

механизама на 

националном нивоу за 

координацију и стручну 

подршку планирању, 

Републички завод 
за статистику 

Сматрамо да је нереалан рок за спровођење ове 
захтевне активности. 

Прихваћено. Рок је померен на 2. 
квартал 2023. године. 

Заштитник 
грађана 

[…] Као орган који спроводи активност је одређен 
МЉМПДД, а као један од органа партнера у спровођењу 
активности је одређен ЗГ. Заштитник грађана није 
сагласан да буде наведен као један од партнера у 
спровођењу ове активности. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да Заштитник грађана није 
доставио образложење зашто није 
сагласан да буде наведен као један од 
партнера у спровођењу наведених 
активности, посебно узимајући у обзир 
надлежности Заштитника грађана 
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спровођењу и праћењу 

мера и политика које 

доприносе социјалној 

укључености припадника 

и припадница група у 

ризику од 

дискриминације у свим 

областима друштвеног 

живота а нарочито 8 

области обухваћених 

стратегијом за 

антидискриминацију. 

(први квартал 2023.) 

прописане Законом о Заштитнику 
грађана („Службени гласник РСˮ, бр. 
79/05 и 54/07). 

Посебни циљ 3: 

Мера 3.3 

Назив активности: 
Креирање иновативних 
грант шема за подршку 
програмима којима се 
јача социјална 
укљученост припадника и 
припадница група у 
ризику од 
дискриминације у 8 
области покривених 
Стратегијом за 
антидискриминацију 

Републички завод 
за статистику 

Републички завод за статистику не учествује у креирању 
грантова. Непоходно је искључити РЗС из ове 
активности. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да је, према одредбама  Закона 
о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласник РСˮ, број 30/18) и 
Закона о званичној статистици 
(„Службени гласник РСˮ, број 104/09), 
Републички завод за статистику у 
обавези да у оквиру својих 
надлежности допринесе 
антидискриминационој политици, што 
подразумева прикупљање података и 
учешће у другим неопходним 
активностима које укључују рад са 
подацима. Надлежни предлагач 
подсећа да Републички завод за 
статистику није наведен као носилац 
активности, већ као партнер у 
спровођењу активности, будући да ће 
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бити потребни статистички подаци који 
ће допринети бољем 
разумевању положаја различитих група 
које се налазе у повећаном ризику од 
дискриминације. Надлежни предлагач 
истиче да је подршка Републичког 
завода за статистику важна како би 
политике надлежних институција биле 
утемељене на статистичким подацима. 

Посебни циљ 4: 

Мера 4.2:  Ојачан 
капацитет Повереника за 
заштиту равноправности 
и повећана видљивост 
институције 

Невладина 
организација 
Praxis 

Међу показатеље и активности треба укључити и оне 
које се односе на повећану видљивост институције, с 
обзиром да ниједна активност није томе намењена. 
Истраживања која је радио Повереник за заштиту 
равноправности указују да висок проценат грађана и 
грађанки нису упознати са овом институцијом и њеним 
радом, нити на који начин могу да траже заштиту од 
дискриминације. 

Није прихваћено. Иако надлежни 
предлагач сматра да је питање 
видљивости институције веома важно, 
показатељ у односу на период 2016. и 
2019. године, када је Повереник за 
заштиту равноправности спроводио 
истраживање „Однос грађана и 
грађанки према дискриминацији у 
Србијиˮ показао је значајан напредак у 
том смислу. Стога, надлежни предлагач 
не сматра да не треба наставити рад на 
јачању видљивости институције 
Повереника за заштиту 
равноправности, што је наведено и у 
Стратегији превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2022. до 
2030. године. Међутим, како би се 
добро осмислиле кампање, неопходно 
је сачекати резултате новог 
истраживања које ће бити спроведено 
у 2022. години, а резултати доступни 
током 2023. године. Истраживање ће 
пружити информације важне за 
креирање самих активности, попут оне 
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која се односи на групе према којима 
треба усмерити активност, јер су 
најмање упознате са постојањем 
институције Повереника за заштиту 
равноправности. Осим тога, у 
предметном акционом плану је 
предвиђено повећање броја 
запослених у институцији Повереника  
за заштиту равноправности, што је 
важна мера и за организацију самих 
кампања које захтевају значајно 
ангажовање запослених и финансијска 
средства за спровођење активности. 

Посебни циљ 4: 

Мера 4.3 

Назив активности:  
Успостављање свих 
школских тимова и 
регионалних мрежа (на 
нивоу школских управа) 
тимова за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Заштитник 
грађана 

[…] Носилац [је]  МПНТР, а као један од органа партнера 
у спровођењу активности је одређен ЗГ. Заштитник 
грађана није сагласан да буде наведен као један од 
партнера у спровођењу ове активности. 

Прихваћено. Цела активност је 
обрисана, будући да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја 
већ има оформљене тимове за заштиту 
од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања на нивоу 
школских управа. 

Посебни циљ 4: 

Мера 4.4:  Унапређени 
механизам за 
сузбијање и 
спречавање говора 
мржње 

Заштитник 
грађана 

[…] Као један од показатеља на нивоу мере 
(показатеља исхода) наведено [је] „Унапређен правни 
оквир за забрану говора мржње на интернетуˮ, а као 
циљана вредност у последњој години АП 2023. је 
наведено „Израђен водичˮ, што свакако није циљана 
вредност која може бити у складу са наведеним 
показатељем. 

Није прихваћено. Надлежни предлагач 
сматра да водич треба да пружи 
информације о томе како да се 
превазиђе проблем правне празнине, 
или недовољно прецизног правног 
оквира у наведеној области, директним 
позивањем на одговарајуће 
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међународне стандарде, што ће 
допринети унапређењу правног оквира 
за забрану говора мржње на 
интернету. Надлежни предлагач 
подсећа да унапређење правног 
оквира не подразумева само измену 
прописа, већ и њихово усаглашавање 
са међународним стандардима. 

Посебни циљ 4: 

Мера 4.4 

Назив активности:  
Израда посебног 
извештаја Савета за 
штампу о говору мржње 
у медијима 

Заштитник 
грађана 

Напомена: Савет за штампу је удружење, основано у 
складу са Законом о удружењима ради остваривања 
следећих циљева садржаних у Статуту овог 
удружења:  Примена Кодекса новинара Србије у 
штампаним медијима и њиховим издањима на свим 
платформама, информативним порталима и новинским 
агенцијама 
• Решавање по жалбама овлашћених подносилаца 
поводом конкретних садржаја у штампаним медијима и 
њиховим издањима на свим платформама, 
информативним порталима и новинским агенцијама, у 
складу са Статутом и Пословником о раду Комисије за 
жалбе 
• Медијација у циљу решавања спорова између 
овлашћених подносилаца жалбе и медија 
• Едукација за поступање у складу са Кодексом 
новинара Србије и јачање угледа медија 
Савет остварује циљеве у области јавног информисања и 
на очувању угледа новинарске професије. 

Стога ЗГ сматра да је наведена активност прописна у 
оквиру Мере 4.4 целисходна и да је не треба брисати. 

Није прихваћено. Наведене активности 
нису ни биле део текста радне верзије 
Предлога акционог плана који је био 
предмет јавних консултација. 
Надлежни предлагач истиче да су оне 
избрисане из Предлога акционог плана 
у процесу давања коментара чланова 
Посебне радне групе за израду 
Предлога стратегије превенције и 
заштите од дискриминације и пратећег 
акционог плана пре отпочињања 
процеса јавних консултација, с 
обзиром на то да Савет за штампу није 
орган, већ удружење, те не може да 
буде наведен на месту органа који 
спроводи активност, у складу са 
чланом 19. Закона о планском систему 
Републике Србије („Службени гласник 
РСˮ, број 30/18).  

Посебни циљ 4: 

Мера 4.4 

Назив активности:  
Креирање обуке за 
чланове Савета за 
штампу о стандардима 
који се тичу говора 
мржње, с посебним 
акцентом на праксу 
ЕСЉП. 


