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ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2022.
И 2023. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. 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 паксе за остваривање учешћа јавности у припреми
нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/19) – обавеза
је надлежног предлагача да спроведе јавну расправу ради остваривања учешћа јавности
прикпуљањем коментара и сугестија. 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 (даље у тексту:
МЉМПДД) у коме се, између осталог, налазе послови државне управе у вези са
родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици
Србији.
Сходно наведеном, МЉМПДД је спровело јавну расправу о Предлогу акционог
плана за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за
период од 2021. до 2030. године од 20. јануара до 8. фебруара 2022. године у складу са
Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 021-12649/20212 од 17. јануара 2022. године, а на основу члана 36. Закона о планском систему
Републике Србије. Јавна расправа се одвијала online, а предлози, сугестије и коментари
заинтересованих
субјеката
достављани
су
на
електронску
адресу:
javnarasprava@minljmpdd.gov.rs Министарства за људска и мањинска права и
друштвени дијалог. Јавности је Предлог акционог плана био доступан на Интернет
презентацији Министарства и на Порталу е-Консултације.
До на значеног рока, своје прилоге су послали: Миодраг Поповић, Мрежа за
подршку женама 45+ и Министарство одбране. Сви прилози су били анализирани и о

њима су се изјаснили чланови и чланице Посебне радне групе за припрему Предлога
Стратегије за родну равноправност за период 2021–2030. и Предлога акционог плана за
њено спровођење за период 2021–2023. године, коју је формирала министар за људска
и мањинска права и друштвени дијалог Решењем број: 021-00-00013/2021-01 од 28.
априла 2021. године.
Предлози Министарства одбране у јавној расправи односили су се на измене
финансијских показатеља у Предлогу акционог плана, а што се није могло уважити с
обзиром на чињеницу да их је Влада већ усвојила у оквиру Стратегије за родну
равноправност за период од 2021. до 2030. године. Такође, предлог Министарства
одбране да се обави прецизирање скраћенице Војске Србије прихваћен је и унета
одговарајућа измена у Предлог акционог плана.
Осим тога, предлози Миодрага Поповића су, након анализе, одбачени, јер су се
односили на укидање Предлога акционог плана у целини, као и делова Предлога
акционог плана, односно: мера 1.1–1.8, 2.1–2.4, 3.1, 3.2. и 4.1– 4.4, а што је од стране
Посебне радне групе оцењено као неприхватљиво.
На крају, разматрани су предлози и сугестије Мреже за подршку женама 45+, на
основу којих је прихваћено наглашавање појединих категорија теже запошљивих жена
(Ромкиње, жене са инвалидитетом); затим, ММСПП у већинском власништву жена је
обухваћен у оквиру Мере 1.4; и предвиђено је веће учешће организација цивилног
друштва и јединица локалне самоуправе у појединим активностима. Поводом осталих
предлога Мреже за подршку женама 45+ истичемо да није могло да буде прихваћено:
одбацивање формулације „активност критична за имплементацију мере”, јер је реч о
редовном методолошком садржају; да се мењају одређени индикатори (1.1.4), јер су
предвиђени предметном стратегијом и не могу се мењати у складу са релевантним
одредбама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката
јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.

