
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

о консултацијама o радној верзији Предлога акционог плана (2022–2023) за 

спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 

2022. до 2030. године – спроведеним у периоду од 11. до 21. априла 2022. године 
 

 

  

У складу са методологијом прописаном Законом о планском систему Републике 

Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о методологији управљања 

јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и 

Правилником о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми 

нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/19) – обавеза 

је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе 

консултације ради остваривања учешћа јавности прикпуљањем коментара и сугестија. 

Стратегија превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. 

године усвојена је 20. јануара 2022. године („Службени гласник РС”, број 12/22). 

Према одредбама члана 18. Закона о планском систему Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 30/18), акциони план је саставни део стратегије и програма и по 

правилу се усваја истовремено са тим документима јавних политика, а у случају 

одступања од правила прописаног ставом 2. овог члана, у стратегији, односно 

програму се одређује рок за усвајање акционог плана, који не може бити дужи од 90 

дана од дана усвајања те стратегије, односно програма. Одредбама члана 12. став 3. 

Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20) одређен је делокруг 

Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог (у даљем тексту: 

МЉМПДД) у коме се, између осталог, налазе послови државне управе који се односе 

на антидискриминациону политику и иницирање дијалога са цивилним друштвом о 

питањима од заједничког интереса. 

Сходно наведеном, МЉМПДД је 11. априла 2022. године ставило на увид 

јавности радну верзију Предлога акционог плана (2022–2023) за спровођење Стратегије 

превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године на својој 

интернет страници, као и на порталу еКонсултације. Уз то, објављен је позив за учешће 

у консултацијама свим заинтересованим странама, као и образац за достављање 
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писаних коментара на приложени текст радне верзије Предлога акционог плана. Том 

приликом, МЉМПДД позвало је на онлајн консултације представнике свих органа 

јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна 

друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике 

академске заједнице и друге заинтересоване субјекте. Позив да узму учешће у Јавним 

консултацијама, поред тога што је упућен члановима Посебне радне групе за израду 

Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 

2030. године, са Предлогом акционог плана за спровођење наведене стратегије, упућен 

је и електронском поштом на више од 500 адреса јединица локалне самоуправе, које се 

налазе објављене на списку Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и 

интернет презентација самих јединица локалне самопураве, и на више од 40 адреса 

релевантних организација цивилног друштва које се баве превенцијом дискриминације 

и заштитом припадника група у повећаном ризику од дискриминације, а које се налазе 

на списку Тима уједињених нација за људска права у Републици Србији, који у 

својству партнера подржава рад на изради Предлога акционог плана. 

Сугестије и коментари достављани су до 21. априла 2022. године на портал 

еКонсултације и на електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.  

До задатог рока, МЉМПДД је овим путем примило пет коментара 

заинтересоване јавности, односно, своје коментаре су доставили:  

1. Републички завод за статистику 

2. Заштитник грађана 

3. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 

– националне заједнице 

4. Општинска управа општине Медвеђа 

5. Невладина организација Praxis 

У консултативном процесу коришћен је метод прикупљања писаних коментара, 

при чему су заинтересоване стране имале прилику да на текст радне верзије Предлога 

акционог плана дају општи коментар, као и да у појединостима предложе додавање 

или измену текста Предлога стратегије. 

Све примедбе и сугестије за које се у процесу евалуације утврдило да су у 

складу са правним поретком Републике Србије и да доприносе унапређењу 

антидискриминационих политика, уграђени су у текст Полазних основа и на тај начин 

израђен је текст радне верзије Предлога акционог плана.  

Евалуациона листа пристиглих коментара, која је саставни део овог документа, 

и у којој су приказане су све појединачне примедбе и предлози заинтересованих 

страна, као и резултат евалуације Министарства за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог као надлежног предлагача, у сарадњи са експертским тимом, 

доступна је на интернет страници МЉМПДД, на адреси: 

https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-konsultacije.php, као и на сајту еКонсултације, на 

адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/57/1. 


