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1.  УВОД И МЕТОДОЛОГИЈА 
 

 
 

Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за 

период од 2014. до 2018. године, на седници одржаној 2. октобра 2014. године („Службени гласник РС'', број107/2014), у 
даљем тексту Акциони план.  Акциони план је усаглашен са релевантим акционим плановима у процесу преговора Републике 

Србије о придруживању Европској унији (са преговарачким поглављима 23 и 24). 
 

Доношењем Стратегије превенције и заштите од дискриминације (у даљем тексту: Стратегија) јуна 2013. године, 

Република Србија се определила за системску изградњу институционалног и законодавног оквира као и механизама борбе 
против дискриминације. Оквир за спровођење стратешких циљева прецизиран је кроз Акциони план који омогућава 

реализацију циљева и мера утврђених Стратегијом и системски надзор над њеним спровођењем.  

 

 Акционим планом је прописано да ће се у оквиру праћења и оцењивања спровођења Стратегије, организовати праћење 

реализације самог Акционог плана. Такође, Акционим планом је прописано да ће Влада образовати повремено тело за 
праћење његове реализације. Ово повремено тело треба да допринесе спровођењу Акционог плана, тј. да прати напредак у 

извршењу мера, спровођењу активности, поштовању предвиђених рокова и благовремено упозорава на могуће изазове у 

извршењу мера.  

 

 Влада је образовала Савет за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2014. до 2018. године (у даљем тексту: Савет), као повремено радно тело Владе, одлуком од 

13.8.2015. године. Задатак Савета је да прати напредак у извршењу мера, спровођењу активности, поштовању предвиђених 
рокова и да благовремено  упозорава на изазове у извршењу мера у оквиру реализације Акционог плана.   

 

 Савет је на својој седници од 13. новембра 2015. године усвојио је Извештај о праћењу имплементације Акционог 

плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године - за четврти квартал 

2014. и први квартал 2015. године (Први извештај о Акционом плану). Савет је на истој сединици покренуо поступак израде 
Другог извештаја о реализацији Акционог плана, за период од другог до закључно са четвртим кварталом 2015. Године, а 

након завршетка израде Другог извештаја, покренут је поступак израде Трећег извештаја. 

  
Канцеларија за људска и мањинска права сачинила је упитник, чији је циљ био прикупљање података о  

имплементацији Акционог плана за мере и активности планиране за први и други квартал 2016. године.   



4 

 

Канцеларија  је организовала попуњавање Упитника и доставила га на адресе 18 (словима: осамнаест ) реализатора 
мера: за које су планиране активности за ова два квартала.  

Упитник је достављен следећим реализаторима мера:  
 

1) Министарству државне управе и локалне самоуправе;  

2) Министaрству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;  
3) Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;  

4) Министарству просвете, науке и технолошког развоја;  
5) Министарству унутрашњих послова;  

6) Министарству културе и информисања;  

7) Министарству омладине и спорта;  
8) Министарству правде;  

9) Министарству здравља;  

10) Министарству спољних послова; 

11) Мултисекторском координационом телу за спровођење НАП-а за примену Резолуције СБ УН 1325 – Жене, мир и 

безбедност; 
12) Служби за управљање кадровима;  

13) Канцеларији за људска и мањинска права;   

14) Правосудној академији;  

15) Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање;  

16) Сталној конференцији градова и општина;  
17) Савету за особе са инвалидитетом;  

            18) Комесаријату за избеглице и миграције. 
 

Требало је да реализатори мера у одговарајуће рубрике упитника унесу наводе који ће помоћи да се стекне увид у 

статус реализације планираних мера односно активности. Канцеларија је, приликом доставе упитника, замолила реализаторе 

мера да да се обратите учесницима у реализацији мера и од њих добију информације о активностима које су спровели. 

Канцеларија је реализаторима мера оставила рок за доставу попуњених упитника електронским путем у .doc формату, на 
имејл контакт особе из Канцеларије за људска и мањинска права, најкасније до 20. августа 2016. године. Остављени рок нису 

поштовали сви реализатори мера, а Министарство здравља до завршетка израде овог извештаја, није доставило свој прилог. 

(17.02.2017) 
 

Овај извештај сачинила је Канцеларија за људска и мањинска права. 
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2. СИНТЕТИЗОВАНИ НАЛАЗИ И ЗАКЉУЧЦИ  

 

У овом одељку износимо синтетизоване налазе, који су резултати детаљне обраде упитника које су попунили 
реализатори мера.  (Видети Анекс 1 уз овај извештај - ”Резултати детаљне обраде упитника, по реализаторима мера”.)  

Синтетизовани налази инкорпорирају следеће параметре:  

 1) Преглед планираних и постигнутих индикатора по реализаторима;  

            2) ) Број планираних мера које је по Акционом плану требало да постигну реализатори мера и испуњених 

индикатора, по реализаторима. 
 

 

У овом одељку износимо и закључке који проистичу из синтетизованих налаза.  
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2.1. Преглед планираних и постигнутих индикатора по реализаторима 

 

Преглед планираних и постигнутих индикатора по реализаторима, представљен је у Табели 1. 
 

Табела1 

Р.бр. Реализатор мере Испуњен индикатор 

 

Неиспуњен 

индикатор 

Делимично 

испуњен 

индикатор 

Нема података о 

испуњености 

индикатора 

1. Министарство 
државне управе и 

локалне самоуправе 

  Мера: 3.1.10. 
(МДУЛС) 

 

Мера: 4.6.2. 

(МДУЛС) 

Мера: 3.1.9. 
(МДУЛС) 

 

Мера: 3.2.8.
 1

 

(МДУЛС) 

 
Мера: 3.2.10. 

(МДУЛС) 
 

Мера: 3.2.11. 

(МДУЛС) 

 

Мера: 4.1.8.
 2

 
(МДУЛС) 

 

Мера: 4.6.2. 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 1. 

Стари, 2. Деца 

(МДУЛС) 

                                                           
1 НАПОМЕНА: МДУЛС предлаже МРЗБСП за носиоца мере. 
2 НАПОМЕНА: МДУЛС наводи да су у претходном извештају затражили да се избрише МДУЛС из мере јер нису 

планирана средства. 
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Мера: 4.6.2. 

Посебна мера у 
односу на 

осетљиву групу:  

ЛГБТИ  
(МДУЛС) 

 

2. Министaрство за рад, 

запошљавање, 

борачка и социјална 
питања 

Мера: 3.1.1.  

(МРЗБСП); 

 
Мера: 3.2.9.  

(МРЗБСП); 

 

Мера: 4.1.11.  

(МРЗБСП); 
 

Мера: 4.3.4.  

Посебна мера у 

односу на осетљиву 

групу: ЛГБТИ 
(МРЗБСП); 

 
Мера: 4.4.2. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 

групу: ЛГБТИ 
(МРЗБСП); 
 

Мера: 4.6.2.  

Посебна мера у 

односу на осетљиву 

групу: ЛГБТИ 

Мера: 4.3.2.  

Посебна мера 

у односу на 
осетљиву 

групу:  
ЛГБТИ 

 (МРЗБСП);  

 
Мера:  4.4.3. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 

групу: 4. 

Избеглице, 

интерно 
расељенa 

лица и друге 

угрожене 

мигрантске 

групе  
(МРЗБСП)  

 

Мера: 3.1.6. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 

групу: 1,2,3. 

ОСИ 

(МРЗБСП) 

 
   Мера: 3.1.10.                           

(МРЗБСП); 

 

Мера: 4.2.2. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 
групу:  ОСИ 

(МРЗБСП)  

 

Мера: 3.1.6. 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 4. 

ЛГБТИ 
(МРЗБСП) 

 

Мера: 3.1.7  

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 3. 

Жене-родна 

равноправност 
(МРЗБСП);  

 
Мера: 3.1.9. 

(МРЗБСП);  

 

Мера: 3.1.11.   

Посебна мера у 
односу на 

осетљиву групу:  

3. Жене 
(МРЗБСП) 
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(МРЗБСП) 

 

 
 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на 
осетљиву групу: 1. 

Жене  

(МРЗБСП);  
 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 2. 

Деца 
3
 

(МРЗБСП); 

  

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 
односу на 

осетљиву групу: 5. 

ОСИ 
4
 

(МРЗБСП);  

 
Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 
односу на 

осетљиву групу: 7. 

Пацијенти  

(МРЗБСП) 

 

 

Мера: 4.2.4. 

                                                           
3 НАПОМЕНА: Носилац посебне мере у односу на осетљиву групу 2. Деца (КЉМП) 3.2.1. наводи да је мера реализована. 
4 НАПОМЕНА: Носилац посебне мере у односу на осетљиву групу 5. OСИ (КЉМП) 3.2.1. наводи да је мера реализована. 
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Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 
ОСИ  (МРЗБСП) 

 

Мера: 4.3.3. 

Посебна мера у 

односу на 
осетљиву групу:  

ЛГБТИ 

 (МРЗБСП);  
 

Мера: 4.4.6 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу:  

Избеглице, 

интерно расељенa 

лица и друге 

угрожене 

мигрантске групе 
(МРЗБСП);  

 

3. Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

 

  Мера: 4.4.6. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 
групу:  1. Роми  

(МГСИ)  

 

Мера: 4.6.2. 

Посебна мера 

у односу на 

Мера: 3.1.9.  

(МГСИ) 

 

Мера: 3.1.10.  

(МГСИ) 
 

Мера: 3.2.8. 

(МГСИ) 

 

Мера: 3.2.10. 
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осетљиву 
групу:  ОСИ  

(МГСИ) 
 

(МГСИ) 

 

Мера: 4.1.11.  
(МГСИ) 

 

4. Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
 

        Мера: 3.1.10. 
       (МПНТР) 

 
Мера: 4.1.2.  

(МПНТР) 

 
Мера: 4.1.4. 

(МПНТР) 

 

Мера: 4.1.4.  

Посебна мера у 
односу на осетљиву 
групу: Роми, ОСИ и 

друге посебно 

осетљиве 

друштвене групе 
(МПНТР) 

 
Мера: 4.1.5. Посебна 

мера у односу на 

осетљиву групу: 3. 

Деца-ОСИ  

(МПНТР) 
 

Мера: 4.1.5. Посебна 

мера: 4. 

Здравствено стање  
(МПНТР) 

 Мера: 3.1.9. 

Индикатор 2 
(МПНТР) 
 

Мера: 3.2.10. 
(МПНТР) 
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Мера: 4.1.11. 

(МПНТР) 
 

5. Министарство 

унутрашњих послова 
 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 
односу на осетљиву 
групу: 3. 

ЛГБТИ/трансродне 

особе  
(МУП);  

 

Мера: 3.2.3.  

(МУП);  

 

Мера: 4.1.7.  
(МУП) 

 

Мера: 3.1.9. 

(МУП):  
 

 

 Мера: 3.1.10.  

(МУП)  
 

Мера: 3.2.2. 

Посебна      мера у 

односу на 

осетљиве групе: 

Националне 

мањине; Жене; 
ЛГБТИ; Деца; 

Избеглице, 

интерно расељена 
лицаи друге 

угрожене 

мигрантске групе. 
(МУП) 

 
Мера: 3.2.2. 
5
Активност 

2.Законско 

успостављање 

јединствене базе 

података 

(евиденције) о 
поднетим 

кривичним 

пријавама 

                                                           
5 НАПОМЕНА: Носилац активности 2, мере 3.2.2. (МПР) наводи да је мера делимично реализована. 
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поводом аката 

насиља (и 

претњи) 
изазваних личним 

својством, броју 

осуђених лица и 
распону санкције 

за извршена 
кривична дела, 

као и другим 

изреченим 
санкцијама у вези 

са актима насиља 

и нетолеранције 

према осетљивим 

друштвеним 
групама на основу 

претходно 

слободно 

датогпристанка, 

са сврхом 
превенције и 

сузбијања акти 
насиља, 

нетолеранције и 

претњи према 

осетљивим 

друштвеним 
групама у складу 

са начелом 

сразмерности 

обраде. 

        (МУП) 
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Мера: 3.2.5. 

(МУП) 

 
Мера: 3.2.8. 

(МУП) 

 
Мера: 3.2.10. 

(МУП) 
 

Мера: 3.2.11. 

(МУП) 
 

6. Министарство 

културе и 

информисања 

Мера: 3.1.10. 

(МКИ) 

 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 
групу: 1. Жене 

(МКИ)
 
 

 
Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 
односу на осетљиву 
групу: 3. ЛГБТИ 

(МКИ) 

 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 

 Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву 
групу: 4. 

Избеглице, 

интерно 

расељена лица 

и друге 
угрожене 

мигрантске 
групе

6
 

(МКИ) 

Мера: 3.1.9 

(МКИ) 

 

Мера: 4.1.10. 
(МКИ) 

 

Мера: 4.5.4. 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 1. 

ЛГБТИ 
(МКИ) 

                                                           
6 НАПОМЕНА: Носилац посебне мере у односу на осетљиву групу 4. Избеглице, интерно расељена лица и друге 

угрожене мигрантске групе (КИМ) 3.2.1. наводи да је мера реализована. 



14 

 

групу: 5. ОСИ 
(МКИ) 

 
Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 
групу: 6. Старији 

(МКИ) 
 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 
односу на осетљиву 
групу: 8. 

Националне 

мањине 

(МКИ) 
 

Мера: 3.2.3. 

(МКИ) 

 

Мера: 4.5.5. 
(МКИ) 

 

7. Министарство 

омладине и спорта 

Мера: 4.5.3. Посебна 

мера у односу на 

осетљиву групу: 

Избеглице, интерно 

расељенa лица и 

друге угрожене 

мигрантске групе 
(МОС) 

 

Мера: 3.1.10. 

  Мера: 3.1.9. 

(МОС) 

 

Мера: 3.2.8. 

(МОС) 
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(МОС) 

 

8. Министарство правде  
 

Мера: 3.1.10. 
(МП) 

 

Мера: 3.2.3. 
(МП) 

 
Мера: 3.2.4. 

(МП) 

 

 Мера: 3.1.9. 
(МП) 

 

Мера: 3.2.2. 
(МП) 

 
Мера: 3.2.5.  

(МП) 

 
Мера: 3.2.6. 

(МП) 

 

Мера: 3.2.8. 

(МП) 
 

Мера: 3.2.10. 

(МП) 

 

Мера: 3.2.7. 
(МП) 

 

Мера: 3.2.11. 
(МП) 

 

9. Министарство 
здравља  

 
(НАПОМЕНА: 

Након неколико 

покушаја и ургирања 

да се достави прилог, 

до краја састављања 
извештаја нисмо 

добили никакав 

одговор. 17.2.2017.) 

 

 

   Мера: 3.1.9. 
(МЗ) 

 
Мера: 3.1.10. 

(МЗ) 

 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 
односу на 

осетљиву групу: 7. 

Пацијенти 

(МЗ) 
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Мера: 3.2.8. 

(МЗ) 

 
Мера: 3.2.10. 

(МЗ) 

 
Мера: 4.1.5. 

Посебне мере у 
односу на 

осетљиве групе: 4. 

Здрвствено стање 
(МЗ) 

 

Мера: 4.4.3. 

Посебне мере у 

односу на 

осетљиве групе: 2. 

Здравствено 

стање 
(МЗ) 

 
Мера: 4.4.5. 

Посебне мере у 
односу на 

осетљиве групе: 

Укинути праксу 

дискриминаторно

г отежавања 

донирања крви за 

ЛГБТИ особе 
(МЗ) 

 

Мера: 4.4.5. 

Посебне мере у 
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односу на 

осетљиве групе: 

Унапредити 

праксу у 

здравственој 

заштити Рома 
(МЗ) 

 

10. Министарство 

спољних послова 

 Мера: 3.1.2. 

      (МСП) 
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11. Мултисекторско 

координационо тело 

за спровођење АП за 
примену Резолуције 

1325 

 
НАПОМЕНА: 

Мултисекторско 
координационо тело 

за спровођење АП за 

примену Резолуције 
1325  није се састајало 

од октобра 2015. 

Године, a новим НАП-

ом није предвиђено 

његово постојање, 
самим тим нисмо 

добили информацију о 

испуњењу мере. МО у 

одговору на Закључак 

о Ревизији АП наводи 
да као реализатора 

мере треба навести 
МУП.  

   Мера 3.1.11. 

Посебне мере у 

односу на 

осетљиве групе: 3. 

Жене 

12. Служба за управљање 

кадровима  

 

Мера: 4.1.6. 

Активност 1 

У годишњем плану 
обуке, из тачке 

„“Људска права“ 
издвојити подтачку 

Мера: 4.2.3. 

Посебне мере у 

односу на 
осетљиве 

групе: Нац. 
мањине (СУК)  

Мера 4.1.6. 

Активности: 2. 

Израда 
приручника о 

заштити од 
дискриминациј
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„Заштита од 

дискриминације“ и 

предвидети је као 
посебну тачку, коју 

сваке године 

прилагођавати у 
односу на податке о 

дискриминаторским 
праксама и актима 

дискри-минације 

према одређеним 
осетљивим 

друштвеним групама 

и планом потреба 

(СУК) 

 
Мера: 4.1.6. 

Посебне мере у 

односу на осетљиве 
групе:  Нац. 

мањине; 
Жене;ЛГБТ лица;  

Избеглице, интерно 

расељена лица и 

друге угрожене 

мигрантске групе  
(СУК);  

 
 

 е посебно у 

односу на 

осетљиве 
друштвене 

групе за 

потребе 
едукације у 

образовању 
(СУК);  

  

Мера 4.1.6. 
Активности: 3. 

Израда родне 

анализе 

садржаја 

програма обуке 
и спровођење 

обуке 

државних 

службеника 

Индикатор 1. 
(СУК)  

 
Мера: 4.1.6. 

Посебне мере 

у односу на 

осетљиве 
групе: ОСИ  
(СУК)  
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13. Канцеларија за 

људска и мањинска 

права   
 

Мера 3.1.4.  

(КЉМП) 

 
Мера 3.1.7.  

(КЉМП) 

 
Мера 3.1.11.  

Посебна мера у 
односу на осетљиву 

групу: 2. Жене 
(КЉМП) 

 

Мера 3.1.13.  

(КЉМП) 

 

Мера 3.2.1.  
(КЉМП) 

 

Мера 3.2.1. Посебна 

мера у односу на 

осетљиву групу: 1. 

Жене 

(КЉМП) 
 

Мера 3.2.1. Посебна 

мера у односу на 

осетљиву групу: 2. 

Деца 
(КЉМП) 

 

Мера 3.2.1. Посебна 

   Мера 3.1.1. 7 

   (КЉМП) 

 
   Мера 3.1.12. 

   (КЉМП) 

 
   Мера 3.2.8.

 
 

   (КЉМП) 
 

Мера 3.1.10.  

(КЉМП) 

 
Мера 3.2.1. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 

групу: 3. 

ЛГБТИ  

(КЉМП) 

 
Мера 4.4.6. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 

групу: 1.1. 

Роми 
(КЉМП) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 НАПОМЕНА: Носилац мере (МРЗБСП) 3.1.1. наводи да је мера реализована.  
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мера у односу на 

осетљиву групу: 4. 

Избеглице, интерно 

расељенa лица и 

друге угрожене 

мигрантске групе 
(КЉМП) 

 
Мера 3.2.1. Посебна 

мера у односу на 

осетљиву групу: 5. 

ОСИ 
(КЉМП) 

 

Мера 3.2.1. Посебна 

мера у односу на 
осетљиву групу: 6. 

Старији 
(КЉМП) 

 

Мера 3.2.9. 
(КЉМП) 

 
Мера 4.2.3. Посебна 

мера у односу на 

осетљиву групу: 

Националне 

мањине 
(КЉМП) 

 

 

 

14. Правосудна академија    Мера: 4.1.9.  
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(ПА) 

 

Мера: 4.1.9. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 
групу: 4. Жене  
(ПА)  

 

15. Републички фонд за 

пензијско и 
инвалидско осигурање 

  Мера: 4.4.4. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 
групу: ОСИ 

(ПИО) 

 

Мера: 3.1.10 

(ПИО) 
 

Мера: 3.2.8. 

(ПИО) 

 

Мера: 4.4.3. 
(ПИО) 

 

16. Стална конференција 

градова и општина 

  Мера: 3.1.10 

 (СКГО)  

 

      Мера: 4.1.8. 

 (СКГО)  

 

17. Савет за особе са  

инвалидитетом 
 

Напомена: Послали 

су допис у коме 
наводе да нису 

ипунили ниједну 
меру 
 

  Мера: 4.1.6. 

(СОИН) 
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18. Комесаријат за 

избеглице и миграције 

 

Мера: 3.2.1. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 
групу: 4. 

Избеглице, интерно 

расељенa лица и 

друге угрожене 

мигрантске групе  
(КИМ);  

 

Мера: 4.4.6. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 

групу: 2. 

Избеглице, интерно 

расељенa лица и 

друге угрожене 

мигрантске групе  
(КИМ);  

 

Мера: 4.6.2. 

Посебна мера у 

односу на осетљиву 
групу: Избеглице, 

интерно расељенa 

лица и друге 

угрожене 

мигрантске групе  
(КИМ) 

 

Мера: 4.5.3. 

Посебна мера у 

односу на 

осетљиву групу: 

Избеглице, 

интерно 
расељенa лица и 

друге угрожене 
мигрантске 

групе 

(КИМ) 

Мера: 3.1.10. 

Посебна мера 

у односу на 

осетљиву 

групу: 7. 

Избеглице, 
интерно 

расељенa лица 
и друге 

угрожене 

мигрантске 
групе  
(КИМ);  
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2.2. Број планираних мера које је по Акционом плану требало да постигну реализатори мера и испуњених 

индикатора, по реализаторима  
 

Број планираних мера које је по Акционом плану требало да постигну реализатори и испуњених индикатора, по сваком 
реализатору дат је у Табели 2. 

 

Табела 2 

Р.бр. Реализатор мере Број испуњених 

индикатора 

 

Број 

неиспуњених 

индикатора  

Број делимично 

исуњених 

индикатора 

Број индикатора о 

којима нема 

података о 

испуњености 

УКУПНО 

ПО 

РЕАЛИЗАТО

РИМА 

1. МДУЛС 0 0 2 7 9 

2. МРЗБСП 8 2 3 9 22 

3. МГСИ 0 0 2 5 7 

4. МПНТР 7 0                 1 1 9 

5. МУП 3 1 1 6 11 

6. МКИ 9 0 0 3 12 

7. МОС 2 0 0 1 3 

8. МПР 3 0 6 2 11 

9. МЗ 0 0 0 9 9 

10. МСП 0 1 0 0 1 

11. МСКТ 0 0 0 1 1 

12. СУК 2 1 3 0 6 

13. КЉМП 13 2 3 0 18 

14. ПА 0 0 2 0 2 

15. РФ ПИО 0 0 1 3 4 

16. СКГО 0 0 1 1 2 

17. СОИН 0 1 0 0 1 

18. КИМ 3 1 1 0 5 
 

УКУПНО МЕРА 

 

 

50 

 

9 

 

26 

 

48 

 

133 
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С обзиром на податке изнете у Табели 2. износе се следећи 

 

 

Закључци: 

 

 

 

1) Од 133 (сто тридесет три) мере (укључујући посебне мере у односу на осетљиву групу, а изузетно и конкретне 

активности) које је требало реализовати у извештајном периоду први - други квартал 2016. године:  

 1) Реализовано је 50 (педесет) мера;  

 2) Није реализовано 9 (девет) мера;  

 3) Делимично је реализовано 26 (двадесет три) мера;  

 4) За 48 (четрдесет осам) мера реализатори нису доставили податке.  

 

 2) Изражено у процентима: 

 (а) мере су испуњене у 37,6 % случајева,  

 (б) мере нису испуњене у 6.8 % случајева,   

 (в) мере су делимично испуњене у 19.5 % случајева,  

 (г) у 36.1 % случајева нема података о испуњености мере. 

 

 

 
*НАПОМЕНА: 

У статистику су урачунате мере Министарства здравља (9 мера), које није доставило упитник и воде се као мере за које 

немамо податке.  
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Препоруке 
 

 
1) Потребно је да Савет провери разлоге за нереализацију мера планираних у овом извештајном периоду и иницира 

реализаторе на реализацију истих мера у наредном року.  

 
2) Потребно је да Савет од реализатора који нису доставили податке о реализацији конкретних мера, од истих затражи 

образложење за то и иницира реализацију мера у наредном периоду. 
 

3) Потребно је да Савет затражи од реализатора мера податке о висини утрошених средстава у вези са реализованим 

мерама/активностима по којима су известили.  
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АНЕКС 1: РЕЗУЛТАТИ ДЕТАЉНЕ ОБРАДЕ УПИТНИКА, ПО РЕАЛИЗАТОРИМА МЕРА 

 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 

 

 

Мера 3.1.9. Донети неопходне подзаконске акте којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно 

односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 
стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осетљивим друштвеним групама. 

 
Активности:   1. Анализа подзaконских аката у одређеним областима;  

2. Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 

дискриминације; 
3. Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе. 

 

Индикатори:  Резултати анализе; 

Припремљени и усвојени подзаконски акти; 

 Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе; 
 Укинути, измењени и допуњени подзаконски акти који доводе до дискриминације. 

 

Реализатори мере:  Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др.  Учесници: РСзаЈП. 

 

Рок за испуњење мере: Није одређен. 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 
*** 
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Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 

друштвене групе (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   
2. Жене - Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 
 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ - Стратегија унaпређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5. Старији - Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  
6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  

7. Избеглице, интерно расељени, расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 

стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 
 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23. 

 
Напомена: Министарство за државну управу и локалну самоуправу, се поводом активности изјаснило за посебну меру у 

односу на осетљиву групу 1. Националне мањине - Роми: 

1. Роми - Веза са АП 23 - активност 3.8.2.11. У току је имплементација планираних активности усмерених ка омогућавању 

уписа  Рома у матичну књигу рођених у складу са Меморандумом о изменама и допунама Меморандума о разумевању 

потписаног између Министарства државне управе и локалне самоуправе, заштитника грађана и Високог комесаријата 

Уједињених нација за избеглице ~ канцеларије у Србији, у циљу: пружања правне помоћи за упис у матичне књиге од стране 

надлежних органа.  

 

- МДУЛС је навео следеће:  

План активности Управног одбора образованог у складу са Споразумом о разумевању реализован је у 2015. години у целини, 

и то: 
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-одржана је у сарадњи са Правосудном академијом обука судија у вези са применом Закона о допунама Закона о 

ванпарничном поступку – утврђивање времена и места рођења којој су присуствовале судије који врше судијску функцију у 

основним судовима са подручја апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу (укупно 39 носилаца судијске 

функције); 

-одржана је обука матичара и заменика матичара, као и запослених у центрима за социјални рад и полицијским управама 

Министарства унутрашњих послова, који обављају послове личног стања грађана за подручје свих градова и општина у 

Републици, а у вези са применом прописа о матичним књигама, држављанству, утврђивању времену и месту рођења, пријави 

пребивалишта, личном имену, породично-правној заштити. Овим обукама присуствовало је укупно 827 учесника; 

-одржана је обука ромских координатора, здравствених медијаторки, просветних асистената и представника удружења 

чија је област деловања заштита и унапређење људских и мањинских права, ради упознавања са законским прописима и 

начином остваривања права у областима из личног статуса грађана у циљу идентификације и пружања помоћи лицима која 

до сада нису остварила неко од тих права; 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу наводи да је ова мера делимично реализована. 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 3.2.8. Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 
осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока. 

 

Активности:   1. Анализа узрока који доводе до препорука независних контролних органа;   

2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на           
основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитник грађана и 

Покрајински омбудсман.  

 

Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере; 

Предложене мере дискутоване на јавним расправама;  
Мере предложене Влади на усвајање;  

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади. 
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Реализатори мере: МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу предлаже Мниистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, с обзиром да су они предлагачи Закона  о забрани дискриминације и одговорима на конкретне случајеве 
дискриминације којима се суочава Повереник за заштиту равноправности.  

 
 

*** 

 

 

Мера 3.2.10. Израдити нацрте закона о изменама и допунама закона и утврдити друге посебне мере у области полиције, 
безбедности и правосуђа у односу на ОСИ, избеглице, интерно расељенa лица, друге угрожене мигрантске групе и друге 

посебно осетљиве  друштвене групе (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској 

унији, за поглавља 23 и 24). 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 
 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 и 24. 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

 

*** 
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Мера 3.2.11. Анализирати, усвојити, изменити и допунити подзаконске акте који могу да буду основ дискриминације, у 

области полиције, безбедности и правосуђа, а односе се на осетљиве друштвене групе (Веза са акционим плановима у оквиру 

преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавља 23 и 24). (Веза са мером 3.1.9.) 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

1. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - подзаконским актом ближе утврдити 
процедуру поступања за свеобухватну и координисану заштиту права малолетних миграната без пратње; 

2. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Израда Уредбе о интеграцији лица која су 
добила азил у РС и Правилника о изгледу и садржини путне исправе за лица којима је одобрено уточиште и супсидијарна 

заштита. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 
 
Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавља 23 и 24. 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености мере у периоду 
извештавања. 

 

 

*** 

 
 

Мера 4.1.8. Обезбедити стручне обуке општинских и градских службеника у вези примене антидискриминаторних прописа у 
односу на осетљиве друштвене групе. 

 

Активности:  1. Утврдити годишњи план обуке и сваке године прилагођавати у односу на податке о дискриминаторским 
праксама и актима дискриминације према одређеним осетљивим друштвеним групама и планом потреба; 

2. Спровођење обука;  

3. Израда приручника о заштити од дискриминације посебно у односу на осетљиве друштвене групе за 

потребе едукације о општењу органа јединица локалне самоуправе са припадницима осетљивих друштвених 

група. 
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Индикатори:  Утврђен  План обуке за сваку календарску годину,  у коме је као посебна тачка  предвиђена „Заштита од дис-
криминације“ и утврђен план потреба; 

 Број реализованих обука; 
 Израђен приручник о заштити од дискриминације, поступању пред Повереником за ЗР и познавању основних 

проблема са којим се суочавају осетљиве групе а које доводе до случајева дискриминације пред државним 

органима (Веза са мером 4.1.4. активност 1 и 2). 
 

Реализатори мере: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина. 
Учесници: ОЦД, КЉМП. 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености мере у периоду 
извештавања. 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу тражи да се, у делу реализатор мере, избрише МДУЛС јер он није ни 

планирао средства за 2016. годину за  ову активност. 

 
 

*** 
 

 

Мера 4.6.2. Предузети конкретне мере ради унапређења положаја осетљивих друштвених група ради превенције и 
спречавања дискриминације и обезбеђења принципа једнакост. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

- Националне Мањине - Подстицање формирања савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим 

срединама, ради извршења обавезе  ЈЛС које проистичу из Закона о локалној самоуправи. 
 

Активности:   Израда опште обавезујуће инструкције. 

                          Обезбеђивање спровођeња закона и инструкције. 

 

Индикатори:  Израђена инструкција. 
                          Инструкција упућена ЈЛС. 

                          Предузимање мера против ЈЛС које то нису учиниле. 
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Реализатори мере:  МДУЛС. Учесници: ЈЛС. 

 
Рок за испуњење мере:  Од момента реализације аклтивности 1, континуирано. 

 

Напомена: Министарство за државну управу и локалну самоуправу у достављеном прилогу наводи да je: 
Израда обавезујућег акта који ће подстицати формирање савета за међунационалне односе у ЈЛС прецизније дефинисана у 

Акционом плану за остваривање права националних мањина, у тачки 9.10, која предвиђа омогућавање пуне имплементације 

Закона о локалној самоуправи у вези са оснивањем савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим 

општинама у складу са Законом, као и  спровођење надзора над применом Закона о локалној самоуправи у овом погледу, кроз 

извештавање о успостављању савета за мулти-етничких односа. Након очекиваних измена Закона о локалној самоуправи, 

МДУЛС ће бити у могућности да имплементира ову активност. 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самуправу наводи да је ова мера делимично реализована. 

 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу напомиње да у делу који се односи на посебно осетљиве групе 1. 

Стари  и 2. Деца, као и 3. Здравствено стање поново указујемо да Министарство државне управе и локалне самоуправе, с 
обзиром на свој делокруг, нема надлежности у вези са спровођењем ових мера и активности утврђених наведеним Акционим 

планом те је потребно да се наведене активности повере одговарајућем надлежном органу 

 
 

*** 

 

 

Мера 4.6.2.  
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Стари - Заговарање за бржи развој услуга за старе у ЈЛС. 

2. Деца - Заговарање и креирање посебних услуга за децу на нивоу ЈЛС, посебно за децу ОСИ и децу која се налазе у ризику 
од вишеструке дискриминације. 
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Активности:  1. Утврђивање могућих модела развоја услуга за старе на нивоу ЈЛС у зависности од њихових могућности и 
капацитета. 

 2. Усвајање подзаконских аката ЈЛС којим се уводе нове услуге. 
 

Индикатори:  Израђена Анализа могућег увођења нових услуга за наведене групе на нивоу ЈЛС. 

Утврђени модели подзаконских аката за њихово увођење. 
 Усвојени подзаконски акти и проширен ниво услуга у појединим ЈЛС које за то имају капацитета и  

могућности. 
 

Реализатори мере: МДУЛС . Учесници: СКГО, ОЦД, ЈЛС . 

 
Рок за испуњење мере: Континуирано. 

 

 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености посебне мере у односу 

на осетљиву групу 1. Стари и 2. Деца, у периоду извештавања. 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу навело је да, с обзиром на свој делокруг, нема надлежности у вези са 
спровођењем ових мера и активности утврђених наведеним Акционим планом те је потребно да се наведене активности 

повере одговарајућем надлежном органу. 

 
 

*** 

 

 

Мера 4.6.2.  
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
ЛГБТИ - организовање група подршке за ЛГБТИ особе које су завршиле на улици при општинским центрима за социјални 

рад  и групе подршке родитењиа ЛГБТ деце и младих.  
 

Активности:  1. Организовање група за подршку при ЦЗР.  
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Индикатори:  Организоване групе за подршку у преко 30%  ЈЛС.  

 
Реализатори мере: МРЗБСП, МДУЛС. Учесници: КЉМП, ОЦД, ЈЛС, ЦСР. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано.  
 

Закључци: Министарство за државну управу и локалну самоуправу није се изјаснило о испуњености посебне мере у односу 
на осетљиву групу ЛГБТИ у периоду извештавања. 

 

 
*** 

 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 

 

 

Мера 3.1.1. Хармонизовати оне прописе у области забране дискриминације који нису у потпуности усклађени са релевантним 

прописима ЕУ. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - предвидети као посебан случај дискриминације 

дискриминацију избеглица, тражилаца азила односно лица који уживају неки од законом предвиђених видова међународне 

заштите. 
Верске заједнице - предвидети да разлика која је заснована на религији неког лица неће представљати дискриминацију када 

религија представља истински, легитиман и оправдан професионални захтев у црквама, верским заједницама и другим 

организацијама чији је систем вредности заснован на религији. 

Деца - обезбедити приступ и учешће деце у поступку пред Повереником за ЗР по притужбама по мери детета. 

 
Активности:  Измене постојећих прописа у области родне равноправности и њихова пуна имплементација са директивама и       

препорукама ЕУ. 
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Индикатори:  1. Резултати анализе са препорукама; 

 2. Израђен радни текст прописа; 
 3. Одржана јавна расправа; 

 4. Нацрти достављени Влади. 

 
Реализатори мере:  МРЗБСП, КЉМП. Учесници: КЕИ, СИПРУ, ОЦД, МЕО, КИМ, У за СЦВЗ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано,  почев од Четвртог квартала 2015.  

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 
 

Мера 3.1.6. Припремити нацрте посебних закона који се односе на поједине осетљиве друштвене групе и забране 
дискриминације. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. ОСИ - Припрема и израда Нацрта Закона о употреби знаковног језика. 

2. ОСИ - Припрема и израда Нацрта Закона о кретању слепих особа уз помоћ пса водича. 

3. ОСИ - Припрема и израда Нацрта закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. 

 

Активности:   1. Израда Нацрта закона. 
                          2. Нацрт закона достављен Влади. 

 

Индикатори:  Формирана радна група; 

Израђен Нацрт закона; 

Одржана јавна расправа;  
                          Нацрт достављен Влади. 
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Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: МПДУ, КЉМП, ОЦД, МЕО, НООИС. 
 

Рок за испуњење мере:  Други квартал 2016. 
 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је: 

Имајући у виду меру 3.1.6. која предвиђа припрему нацрта посебних закона који се односе на поједине осетљиве друштвене 

групе и забране дискриминације, у 2016. години што се тиче прописа који се односе на ОСИ, донет Закон о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, брoj 33/2006 и 13/2016) 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера делимично реализована.  

 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.1.6. 

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
4. ЛГБТИ - родни идентитет - Припрема и израда Нацрта закона о родном идентитету у коме ће бити  уређен положај 
трансполних особа.  

 

 

Активности:   1. Израда Нацрта закона.       

                          2. Нацрт закона достављен Влади. 

 

Индикатори:  Формирана радна група; 

                          Одржана јавна расправа и  

                          Нацрт закона достављен Влади. 

 
Реализатори мере:  МРЗБСП.  Учесници: КЉМП, ОЦД, МЕО. 
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Рок за испуњење мере:  Други квартал 2016. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 
периоду извештавања. 

 

 
*** 

 
 

Мера 3.1.7. Припремити нацрте о изменама и допунама постојећих закона и утврдити друге посебне мере у области државне 

управе и забране дискриминације и посебно усагласити различите механизме судске заштите утврђене општим и посебним 
антидискриминационим законима, ради унапређења њене делотворности. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
3. Жене - родна равноправност - Обезбедити пуну примену Закона о равноправности полова и извршити неопходне измене 

и допуне Закона.  
 

Активности:  1. Наставити прађење спровођења Закона о равноправности полова и пратити анализу најчешћих случајева             
непоштовања закона. 

 2. Припремити Нацрт закона о изменама и допунама Закона ради увођења посебих мера којим се постиже пуна 

равноправност и унапређивање положаја жена, и нове квоте за мање заступљен пол у органима јавне власти. 
 

Индикатори:  Израђен Нацрт закона о изменама и допунама закона; 

                          Израђен Нацрт закона о изменама и допунама закона и достављен Влади. 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП.  Учесници: КЉМП, ОЦД, МЕО.  
 

Рок за испуњење мере: Почев од Другог квартала  2015. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 
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*** 
 

 

Мера 3.1.9. Донети неопходне подзаконске акте којим се ближе уређују поједина питања која се посредно или непосредно 

односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 

стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осеттљивим друштвеним  групама. 

 

Активности:  1. Анализа подазконских аката у одређеним областима; 
                          2. Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од                           

дискриминације; 

                          3. Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе. 
 

Индикатори:  Резултати анализе; 
                          Припремљени и усвојени подзаконски акти; 

                          Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе; 

                          Укинути, измењени и допуњени подзаконски акти који доводе до дискриминације. 
 

Реализатори мере:  Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. Учесници: РСзаЈП. 

 

Рок за испуњење мере: Континуирано. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 

друштвене групе (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23). 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
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1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање полођаја Рома у РС;  
2. Жене - Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 
3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011); 

4. ОСИ - Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП; 

5. Старији - Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године; 
6. Деца - национални план  акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља; 

7. Избеглице, интерно расељени, расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године; 

- Других стратегија односно делова стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије 

развоја здравља младих, Национална стретегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања 
трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Веза са Акционим плановима за поглавље 23. 

 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је: 
1.Националне мањине- Урађена је евалуација Стратегије и закључено је да не треба радити нову стратегију већ 

наставити са имплементацијом постојеће и већ постављених стратешких циљева; 

2. и 3. Жене - Ова два документа су истекла 2015. године а доношење нових је у мандату Савета за права детета. Предлог 

за доношење ових докумената наћи ће се на некој од наредних седница Савета након формирања нове владе. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 
 

 

Мера 3.1.11. Донети и/или извршити ревизију АП за реализацију одређених стратегија које се односе на осетљиве друштвене 

групе.  

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 



41 

 

3. Жене - Припрема и предлагање Акционог плана Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у 
породици и партнерским односима. 

 
Активности:   Израда Акционог плана  за спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама 

у породици и пратнерским односима. 

 
Индикатори:  Формирана радна група; 

                          Одржана јавна расправа; 
                          Припремљен предлог Акционог плана:  

                          Предлог Акционог плана достављен Влади. 

 
Реализатори мере: МРЗБСП, Мултисекторско координационо тело за спровођење АП за примену Резолуције 1325. 

Учесници: СИПРУ, ОЦД, МЕО. 

 

Рок за испуњење мере: У складу са роком из Акционог плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, 

за поглавље 23. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 

 

 
*** 

  

 

Мера 3.2.1. Обезбедити делотворну превенцију ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим друштвеним 

групама. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
1. Жене - Промена традицоналних, патријархалних стереотипа о родним улогама мушкарца и жена у породици и широј 

заједници и на раду, ради постизања фактичке равноправности, подизање свести јавности о облицима родно засноване 

дискриминације и спречавање насиља заснованог на разлици у полу. 
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Активности: 1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја којим се указује на неопходност 
промене стереотипа о родним улогама, и вођење кампања јавног заговоарања којом се указује на вишеструке 

последице које дискриминаторско поступање засновано на роду производи и промовисање позитивних модела 
родне равноправности у друштву; 

2. Вођење медијске кампање за спречавање насиља заснованих на разлици у полу. 

 
Индикатори:  Организовање јавне кампање; 

                          Број медијских прилога. 
 

Реализатори мере: МРЗБСП, КЉМП, МКИ. Учесници: ОЦД, Медији.  

                 
Рок за испуњење мере: Континуирано. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 

 
 

*** 

 

 

Мера 3.2.1  
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
2. Деца - Кампања за усвајање позитивних (афирмативних) социјалних ставова према деци, посебно према деци из осетљивих 

друштвених група.  
 

Активности:  1. Вођење кампање јавног заговарања и подршка производњи медијских садржаја за усвајање афирмативних  

 социјалних ставова према деци из осетљивих друштвених група. 

 

Индикатори:  Организовање јавне кампање; 
                          Број медијских прилога.  
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Реализатори мере: КЉМП, МРЗБСП. Учесници: МКИ, КСЦД, ОЦД, МЕО, Стручњаци, Медији. 
 

Рок за испуњење мере: Континуирано. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.1  

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 

5. ОСИ - Подизање свести о правима особа са инвалидитетом, кроз спровођење информативне и медијске кампање и 
одржаних предавања против дискриминације и стигматизације ОСИ. 

 
Активности:  1. Вођење информативне и медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања  

начела једнакости и једнаких права ОСИ. 

 
Индикатори:  Повећан број медисјких прилога, предавања на Правном факултету (правна клиника) у Нишу, Београду и  

               Новом Саду. 

 

Реализатори мере:  КЉМП, МРЗБСП, МКИ. Учесници: ОЦД, НООИС, Стручњаци, Медији. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 

 
 

*** 
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Мера 3.2.1.  
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
7. Пацијенти - Кампања јачања свести о потреби заштите личног здравља и поштовању права лица чије ЗС може бити основ 

дискриминације. 
 

Активности:  1. Спровођење активности промоције здравља. 

 
Индикатори:  Број активности у промоцији здравља. 

 
Реализатори мере:  МЗ, МРЗСБП. Учесници: ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере: Континуирано. 
 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 
периоду извештавања. 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.9.  Обезбедити подршку установама, организацијама и програмима који се реализују као непосредна психолошка, 

материјална и друга помоћ жртвама насиља према припадницима осетљивих друштвених група. 

 

Активности:  1. Oбезбедити материјална средства ради помоћи у реализовању програма установа и организација који се 

реализују као помоћ жртвама насиља:  

- НАДЕЛ - СОС телефон за помоћ деци жртвама насиља, 

- СОС телефон,  
- сигурне куће за жене и децу жртве насиља,  

- сигурне куће за жртве насиља услед сексуалне оријентације и др; 
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2.  Проширени и утврђени нови програми који се реализују као помоћ жртвама насиља; 
3. Обезбедити подршку и помоћ установама и организацијама које пружају непосредну психолошку помоћ 

жртвама. 
 

Индикатори:  Материјална средства обезбеђена; 

Повећан број жртава које су добиле помоћ. 
 

Реализатори мере:  МРЗБСП, КЉМП. Учесници: МЗ, Установе, ОЦД, МО, ЈЛС. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку буџетску годину. 

 
Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је: 

- НАДЕЛ  ушао у систем редовног финансирања из буџета РС. Финансира се из материјалних трошкова Центра за 

заштиту одојчади, деце и омладине на позицији 4235. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.1.11.    Обезбедити посебне обуке за одређене циљне групе у одређеним областима. 

 

 

Активности:   6.1. Обезбедити стручну обуку за здравствене раднике у вези са дискриминацијом жена, ИРЛ, лица с обзиром 
на њихово здравствено стање, као и о поступању и раду са женама и децом са инвалидитетом - жртвама 

насиља.  

6.2. Обезбедити стручну обуку о поступку пријаве пребивалишта. 

 

Индикатори:  Обезбеђена стручна обука. 
 

Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: ОЦД, Центри за социјални рад. 
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Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 
Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је: 

- у 2014. организовало 8 обука, у 2015. гоини. 8 обука и за 2016. годину предвиђено је такође 8 обука за запослене у ЦСР, 

матичаре и запослене у полицијским управама на тему ‘’Упис у МКР и остваривање права у области држављанства, 

пребивалишта и боравишта грађана и породичноправне заштите’’. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера реализована.  

 

 
 

*** 
 

 

Мера 4.2.2.       
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 

ОСИ -  Анализирати ефекате примене Закона о проф. рехабилитацији и запошљавању ОСИ. Веза са мером 3.1.3. 

 
Активности:  1. Анализа примене закона; 

                         2. Поступање по резултатима анализе.  

 

Индикатори:  Резултати анализе са препорукама; 

                          Спроведене препоруке. 
 

Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: КЉМП, ОЦД, Социајлно економски савет. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. Веза са мером 3.1.3. 

 
Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је: 
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- Реализација мере у току. Током IV квартала 2015. године, уз експертску подршку УНДП започета је  анализа ефеката 

Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.   

- Представљање Извештаја о анализи ефеката Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом планирано је за IV квартал 2016. године. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера делимично реализована. 

 

 
 

*** 

 
 

Мера 4.2.4. Утврдити и предузети посебне мере и афирмативне акције у вези са радом за поједине осетљиве групе. 
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
ОСИ - утврдити и предузети посебне мере у вези са радом ОСИ кроз јачање капацитета комисија за процену радне 

способности  по међународној класификацији функционисања. 
    

Активности:   Утврђен програм едукације чланова комисије по међународној класификацији. 

Спроведен програм едукације и обуке. 
 

Индикатори:   Израђен програм едукацје; 

                          Спроведена едукација најмање 80 чланова комисије. 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: НСЗ, РФПИО. 
 

Рок за испуњење мере:   До 24 месеци од 2015. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 
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*** 
 

 

Мера 4.3.2. Израдити радни текст закона којим се отвара јавна расправа о сензибилним друштвеним питањима увођења 

истополне заједнице уз претходну анализу појединих одредаба Устава и одредбе Породичног закона. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
ЛГБТИ - Израда радног текста (модела) Закона о регистрованим истополним заједницама и отварање јавне дебате у 
функцији јачања свести код широког круга грађана о потреби законског регулисања истополног партнерства. 

 

Активности:   Израда модела закона. 
                          Одржавање широке јавне расправе у вези са израђеним Моделом закона ради јачања свести о потреби 

признавања истополних заједница. 
 

Индикатори:  Формирана радна група. 

                          Израђен модел закона. 
                          Одржана јавна расправа. 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: МПР, КЉМП, ОЦД, МЕО, Медији. 

 

Рок за испуњење мере: 36 месеци. 

 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да: 

- Министарство као надлежни републички орган управе није приступило никаквим изменама и допунама Породичног закона 

нити то планира како би се у систем породичног законодавства увеле регистроване истополне заједнице. Ово из разлога 

што је у току неформална јавна расправа о радном тексту Грађанског законика РС у коме је предвиђена могућност увођења 

у систем оваквих заједница као и могућност склапања истополних бракова 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да мера није реализована. 

 

 
 

*** 
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Мера 4.3.3. Израдити радни текст закона којим се отвара јавна расправа о сензибилним друштвеним питањима наслеђивања 
истополних партенера. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
ЛГБТИ -  Израда радног текста (модела) Закона о изменама и допунама Закона о наслеђивању, у смислу изједначавања 

брачне и ванбрачне заједнице, односно признавања истополним партнерима право на наслеђивање у првом наследном реду. 
 

Активности:   Израда модела закона. 

                          Одржанвање широке јавне расправе у вези са израђеним Моделом закона ради јачања свести о потреби 
признавања истополних заједница. 

 
Индикатори:  Формирана радна група. 

                          Израђен модел закона. 

                          Одржана јавна расправа. 
 

Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: МПР, КЉМП, ОЦД, МЕО, Медији. 

 

Рок за испуњење мере:  36 месеци. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 

периоду извештавања. 

 

 

*** 
 

 

Мера 4.3.4.  Израда подазконских аката ради спречавања дискриминаторских пракси у вези са браком и породицом. (Веза са 

мером 3.1.9) 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
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ЛГБТИ (транполне осеобе) и здравствено стање  - Полазећи од најбољег интереса детета, центри за социјални рад треба да 
избегавају дискриминаторске праксе када је један од родитаља трансполна особа или одређеног здравственог стања и 

омогућити им одржавање контакта са својом децом, а у случају развода не смеју да придавају мишљења у погледу 
старатељства болесног или трансродног родитеља га прогласе неподобним 

 

Активности:   1. Израда обавезне инструкције и њена примена. 
 

Индикатори:  Инструкција израђена и упућена центриман за социјални рад. 
 

Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: КЉМП, МЗ, ОЦД, ЈЛС. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је: 

- Чланом 25. Закона о социјалној заштити забрањена дискриминација по било ком основу. У пракси, кроз вршење надзора над 

стручним радом центара за социјални рад у области породичноправне заштите, нису до сада констатовани случајеви 

дискриминације трансродних особа 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера реализована.  

 

 
 

*** 

 

 

Мера 4.4.2. Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу који се односи на посебне 
мере у односу на поједине осетљиве друштвене групе. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
ЛГБТИ -  ефективнија заштита ЛГБТИ особа, односно проширивање основа дискриминације приликом пружања социјалне 

заштите и на родни идентитет. 
Старији - утврдити јасна правила која се односе на старе ради обезбеђења приступа правима из социјалне заштите. 
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Активности:   Израда Нацрта закона о изменама и допунама закона у складу са резултатима анализе. 
 

Индикатори:  Израђен Нацрт закона о изменама и допунама закона. 
Одржана јавна расправа. 

Нацрт достављен Влади. 

 
Реализатори мере:  МРЗБСП. Учесници: КЉМП, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да: 
- У складу са Законом о социјалној заштити, сви грађани РС остварују сва права и услуге из области социјалне заштите под 

истим условима без обзира на расу, пол, старост, националну припадност, социјално порекло, сексуалну оријентацију, 

вероисповест, политичко, синдикално или друго опредељење, имовно стање, културу, језик, инвалидитет, природу социјалне 

искључености или другог личног својства а начело забране дискриминације корисника социјалне заштите је једно од 

основних начела у ЗСЗ. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.4.3. Анализирати, донети и извршити измене и допуне подзаконских аката које могу да буду основ дискриминације и 

дискриминаторске праксе у области здравства, здравствене и социјалне заштите а односе се на осетљиве друштвене групе. 

(Веза са мером 3.1.9 и 3.2.8) 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Измене и допуне Правилника о остваривању 

права на социјалну новчану помоћ избеглица и тражилаца азилa. 
 

Активности:   1. Измене и допуне правилника.  
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Индикатори:  Израђене и усвојене измене и допуне Правилника. 

 
Реализатори мере:  МРЗБСП. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 
 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да: 
- Услове за остваривање права на НСП за лица која траже одн.којима је одобрен азил би требало ускладити са условима за 

остваривање права на НСП наших грађана а које прописује ЗСЗ, па будући да је рад на изменама и допунама овог закона у 

току, по његовом окончању извршиће се и измене и допуне Правилника о социјалној помоћи за лица која траже одн.којима је 

одобрен азил. Доношење измена и допуна ЗСЗ планира се до краја 2016.год. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да мера није реализована. 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.4.6. Утврдити и реализовати потребе за становањем, нарочито социјалним становањем посебно осетљивих 

друштвених група уз обезбеђење њиховог учешћа. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
2. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Редовно пратити приступ права на смештај и 

становање угрожених мигрантских група. 

 
Активности:   Израда годишњих извештаја о предузетим активностима на решавању питања смештаја и становања              

различитих мигрантских група. 

 

Индикатори:  Извештаји о реализованим активностима редовно објављени. 

 
Реализатори мере:  МРЗБСП (у односу на малолетна страна лица без пратње), КИМ. Учесници: МУП, МФ, МЗ, ОЦД. 
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Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није се изјаснило о испуњености мере у 
периоду извештавања. 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.6.2. Предузети конкретне мере ради унапређења положаја осетљивих друштвених група ради превенције и 

спречавања дискриминације и обезбеђења принципа једнакости. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
ЛГБТИ -  организовање група подршке за ЛГБТИ особе које су завршиле на улици при општинским центрима за социјални 

рад  и групе подршке родитеља ЛГБТ деце и младих. 

 
Активности:   1. Организовање група за подршку при ЦЗР. 

 
Индикатори:  Организоване групе за подршку у преко 30%  ЈЛС. 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП, МДУЛС. Учесници: КЉМП, ОЦД, ЈЛС, ЦСР. 
 

Рок за испуњење мере:   Континуирано. 

 

Напомена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у достављеном прилогу наводи да је:  

- Чланом 25. Закона о социјалној заштити забрањена дискриминација по било ком основу одн. Дискриминација по основу 

расе, пола, старости, националне припадности, социјалног порекла, сексуалне оријентације, културе, језика, инвалидитета 

итд... У пракси, кроз вршење надзора над стручним радом центара за соц.рад у области породичноправне заштите  нису до 

сада констатовани случајеви дискриминације трансродних особа. У свим случајевима поремећених породичних односа без 

обзира на узрок ЦСР је дужан у складу са чланом 12. став 1 ПЗ пружити сваку врсту помоћи породици у превазилажењу 

проблема а у случајевима да лице нема адекватан смештај да обезбеди смештај у систему социјалне заштите на 

принципима недискриминације. 
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Закључци: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је мера реализована.  

 

 

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је да упитник треба да садржи меру 3.1.3, како је 

и наведено у Предлогу за ревизију Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације,  

достављеном 15. јула 2016. године. 

 

 

*** 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. Године 

 

 

Мера 3.1.9.  Донети неопходне подзаконске акте којим се ближе уређују поједина питања која се посредно или непосредно 
односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 

стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осетљивим друштвеним  групама. 

 
Активности:  1. Анализа подазконских аката у одређеним областима;  

2. Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 
дискриминације; 

3. Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе. 

 
Индикатори:  Резултати анализе; 

Припремљени и усвојени подзаконски акти; 

 Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе; 

 Укинути, измењени и допуњени подзаконски кати који доводе до дискриминације. 

 
Реализатори мере:  Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др.  Учесници: РСзаЈП. 
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Рок за испуњење мере: Није одређен. 

 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 

друштвене групе (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23). 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   
2. Жене - Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 
 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ - Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5. Старији - Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  
6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  

7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 

стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 
 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23. 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 
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*** 

 

 

Мера 3.2.8.    Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 

осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока. 

 

Активности:   1. Анализа узрока који доводе до препорука независних контролних органа. 
2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на 

основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитника грађана и 

Покрајински омбудсман. 
 

Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере; 
Предложене мере дискутоване на јавним расправама; 

Мере предложене Влади на усвајање; 

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади.  
 

Реализатори мере: МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.10.  Израдити нацрте закона о изменама и допунама законе и утврдити друге посебне мере у области полиције, 

безбедности и правосуђа у односу на ОСИ; избеглице, интерно расељенa лица, друге угрожене мигрантске групе и друге 
посебно осетљиве  друштвене групе (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској 

унији, за поглављ 23 и 24). 
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Рок за испуњење мере:  Није одређен. 
 
Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 и 24. 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре није се изјаснило о испуњености мере у периоду 
извештавања. 

 
 

*** 

 
 

Мера 4.1.11.  Обезбедити посебне обуке за одређене циљне групе у одређеним областима. 
 

 

Активности:   7. Обезбедити стручну обуку за запослене у јединицама локалне самоуправе у вези са издавањем дозвола и  
грађевинским инспекцијским надзором у складу са техничким стандардима приступачности. 

 
Индикатори:  Обезбеђена стручна обука. 

 

Реализатори мере:  МГСИ. Учесници: ЈЛС. 
 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре није се изјаснило о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.4.6. Утврдити и реализаовати потребе за становањем, нарочито социјалним становањем посебно осетљивих 

друтвених група уз обезбеђење њиховог учешћа. 
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Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
1.1. Роми - Планирање потреба Рома у погледу становања поштујући њихове потребе, уз обезбеђење њиховог активног 
учешћа у вези са свим питањима, нарочито у јединицама локалне самоуправе, укључујући и питање пресељења и начина 

друштвене ингеграције у складу са међународним смерницама за расељавање грађана из неформалних насеља. 

 
Активности:   1. Извршити мапирање и процену стања у ромским насељима. 

2. Припрема студије изводљивости и техничке документације. 
3. Спровођење одрживих стамбених решења и пратећих мера. 

 

Индикатори:  1. Извршено мапирање и процена стања; 
2. Припремљена студија изводљивости;  

3. Побољшана инфраструктура и услови становања у ромским насељима. 

 

Реализатори мере: МГСИ, КЉМП. Учесници: МРЗБСП, ЈЛС, СКГО, НС РНМ, ОЦД, МЕО. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано од момента доношења. 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.6.2. Предузети конкретне мере ради унапређења положаја осетљивих друштвених група ради превенције и 
спречавања дискриминације и обезбеђења принципа једнакости. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
ОСИ - извођење грађевинских радова на адаптацији, санацији и реконструкцији објеката за јавно коришћење, у складу са 

техничким стандардима приступачности. 
 

Активности:   Подршка примени техничких стандарда приступачности - грађевинске интервенције ради унапређења физичке   
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приступачности објеката за јавно коришћење у општинама 4. групе према степену развијености. 
 

Индикатори:  Број општина у којима је унапређена физичка приступачност објеката за јавно коришћење. 
 

Реализатори мере:  МГСИ, ЈЛС из 4. групе према степену развијености.  

 
Рок за испуњење мере:  2016-2018. 

 

Закључци: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 
 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. Године 

 

 

Мера 3.1.9.    Донети неопходне подзаконске акте којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно 

односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 

стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осетљивим друштвеним  групама. 

 

Активности:   1. Анализа подазконских аката у одређеним областима. 
2. Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 

дискриминације. 

3. Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе. 

 

Индикатори:  Припремљени и усвојени подзаконски акти. 
Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе. 

Укинути, измењени и допуњени подзаконски кати који доводе до дискриминације. 
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Реализатори мере: Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. Учесници: РСзаЈП. 
 

Рок за испуњење мере:   Није одређен. 

 
Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 

2. “Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или 

трећег лица у установи образовања и васпитања” ("Службени гласник РС", бр. 22/2016), фебруара 2016. Формирана Радна 

група која ће припремити Упутство за примену овог Правилника. Радна група је састављена од експерата/киња из 

релевантних сектора МПНТР, затим Канцеларије за људска и мањинска права, Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, а у улози посматрача су представнци/це независних институција Заштитника грађана и Повереника за 

заштиту равноправности.  

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је активност 2. испуњена, чиме је мера 

делимично реализована.  

 

 

*** 

 

 

Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 

друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23). 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   
2. Жене - Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ - Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5. Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  
6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  
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7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 
питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 
стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 
 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 
 

Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 

1.Националне мањине-Роми – Формирана Радна група за праћење образовних политика за ромску заједницу на нивоу 

МПНТР, израђен плана рада за 2016.   

2.,3. Жене - Формиран Тим за увођење родно одговорног буџетирања буџетских корисника у Републици Србији; 

Oдржане 2 радионице за Тимове за увођење родно одговорног буџетирања буџетских корисника у Републици Србији, којима 

су присуствовали представници МПНТР-а; Реализована обука о људским правима, родној равноправности и 

антидискриминацији за запослене у органима  јавне власти, којој је присуствовала представница МПНТР-а; 

4. ОСИ - АП за ИО који је у процесу усвајања садржи мере и активности које су у сагласности са мерама и активностима 

АП за унапређивање положаја ОСИ (део 5. ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ), као што је: усклађивање прописа, унапређивање рада 

ИРК, обуке запослених, повећање приступачности, асистивне технологије, афирмативне мере уписа и др. 

6. Деца - У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја основана Група за заштиту од насиља и 

дискриминације која је од фебруара 2012.до данас имплементирала велики број активности на: развоју мултисекторске 

сарадње, развоју програма превенције свих облика насиља (родно заснованог(сексуалног и породичног) дигиталног, 

вршњачког насиља,спроводи стручне обуке намењене запосленима у образовно-васпитим установама на тему превенције и 

интервенције у ситуацијама свих облика насиља, споводила истраживања о учесталости различитих облика насиља са 

циљем добијања статистичких података о учесталости али и дизања свести свих актера о појави насиља, креирала и 

дистрибуирала програме обуке намењене раду са запосленима, родитељима и ученицима, развила механизме подршке за 

образовно васпитне установе у кризним ситуацијама и ситуацијама насиља и дискриминације, оснаживала капацитете 

запослених у школским управама, просветним инспекцијама  на територији Републике Србије, отворен  СОС телефон за 

децу, родитеље и запослене на који се могу пријавити сви облици насиља у васпитно-образовним установама. 

7.Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе 

У сарадњи са Управом граничне полиције Министарства унутрашњих послова и Канцеларијом за азил, Министарство 

израдило Предлог Закона о азилу 

МПНТР у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и азил  и Министарством унутрашњих послова учествује у реализацији 

Twinning пројекта Подршка Националном систему азила у Републици Србији. 
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Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 
 

 

Мера 3.2.10.  Израдити нацрте закона о изменама и допунама закона и утврдити друге посебне мере у области полиције, 

безбедности и правосуђа у односу на ОСИ; избеглице, интерно расељенa лица, друге угрожене мигрантске групе и друге 

посебно осетљиве  друштвене групе (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској 
унији, за поглављ 23 и 24). 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 
 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 и 24. 

 

Закључак: Министарство просвете, науке и технолошког развоја није се изјаснило о испуњености мере у периоду 
извештавања. 

 

 
*** 

 
 

Мера 4.1.2.   Унапредити квалитет уџбеника, наставне планове и програме као и садржаје уџбеника и других наставних 

материјала на свим нивоима образовања, ради елиминисања дискриминаторских садржаја (нарочито оних који се односе на 
националне мањине, род, сексуалну орјијентацију и родни идентитет) односно садржаја који подстичу стереотипе и 

предрасуде. 

 

Активности:   1. Практично применити препоруку Повереника за ЗР за уклањање дискриминаторских садржаја из уџбеника  

и наставних материјала ради спречавања дискриминације, промовисања толеранције, уважавања различитости 
и поштовања људских права. 
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2. Припремити стандарде, стручна упутстава и подзаконска аката који спречавају да се дискриминаторни 
садржаји нађу у уџбеницима који се одобравају. 

3. Ревидирати постојеће уџбенике и наставна средстава  ради елиминисања дискриминаторних садржаја из н. 
планова и програма који подстичу дискриминацију односно садржаја који подстичу на стереотипе и 

предрасуде. 

4. Израда годишњег извештаја о дискриминационим садржајима уџбеника и других наставних материјала који 
подстичу дискриминацију и нетолеранцију. 

 
Индикатори:  Образован тим за континуирано праћење садржаја уџбеника и наставних материјала на свим нивоима  

образовања; 

Израђени стандарди и стручна упутства; 
Ревидирани уџбеници и наставна средства;   

Утврђена методлологија праћења;    

                          Из НПП елиминисани садржаји који подситичу на дискриминацију; 

Израђен годишњи извештај. 

 
Реализатори мере: МПНТР. Учесници: ЗВКОВ, Национални просветни савет, БУ ФПН Центар за студије рода, ОЦД, ЗНС, 

КЉМП. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. За сваку календарску/ наставну годину. 

 
Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 

1. Крајем 2015. ЗУОВ је прегледао 9 уџбеника за средње школе који по мишљењу НВО Лабрис и Поверенице садрже 

дискриминаторне садржаје. За њих 8 је констатовано да је то тачно и МПНТР је добило мишљење ЗУОВ-а да ти уџбеници 

не могу бити даље у употреби. 

2. А)Закон о уџбеницима Сл. гласник РС 68/15 

Једнаке могућности и забрана дискриминације 

Члан 11. 

Уџбеник, приручник и наставни материјал, електронски додатак уз уџбеник, додатно наставно средство, дидактичко и 

дидактичко игровно средство својим садржајем и обликом треба да омогуће спровођење принципа једнаких могућности. 

Уџбеник, приручник и наставни материјал, електронски додатак уз уџбеник, додатно наставно средство, дидактичко и 

дидактичко игровно средство својим садржајем или обликом не смеју да дискриминишу или доводе у неравноправан положај 

групе и појединце или да подстичу на такво понашање, у складу са законом којим се уређује забрана дискриминације. 
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Б)Правилник  
о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 

(Сл. гласник РС бр. 42/16) 

Стандарди квалитета Стандард 1 тачка 6. упућују на циљеве образовања дефинисане Законом о основама система 

образовања и васпитања у члану 4. 

3. Закон о уџбеницима Сл. гласник РС 68/15 

Члан 47. став 1 

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 
 

 

Мера 4.1.4.     Унапредити законски и подзаконски оквир - припремити и усвојити законске и подзаконске акте односно 
изменити и допунити постојеће којим се спречава дискриминаторско поступање и праксе у области образовања. Веза са 

мером 3.1.9 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Донети Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације у уста-новама образовања и 
васпитања 

 

Активности:   3. Обезбедити едукацију просветних инспектора и просветних саветника о поступању по Правилнику по  

његовом усвајању. 

 
Индикатори:  Извршена едукација Просветних инспектора и просветних саветника 

 

Реализатори мере: МПНТР. Учесници: За активности 2 и 3 – ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Четврти квартал 2014-2016 
 

Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 
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1.“Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или 

трећег лица у установи образовања и васпитања” ("Службени гласник РС", бр. 22/2016), фебруара 2016. Формирана Радна 

група која ће припремити Упутство за примену овог Правилника. 

3. МПНТР партнерски са УНИЦЕФом  реализује пројекат “Подршка имплементацији регулативе у области 

антидискриминације у образовању”, 01.07.2016-01.07.2017.   

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 
 

 

Мера 4.1.4.      

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Роми, ОСИ и друге посебно осетљиве друштвене групе - 
Припремити и усвојити подза-конска аката којим се ближе уређује примена афирмативних мера за упис ученика из посебно 

осетљивих друштвених група (нарочито Рома и деце ОСИ) у школе и на факултете и обезбедити њихову ефективну примену 

 
Активности:   1.Усвојити подзаконске опште акте неопходне за примену афирмативних мера 

2. Обезбедити њихову ефективну примену 

 

Индикатори:  Подзаконски акти усвојени 

Обезбеђена примена  
 

Реализатори мере:  МПНТР. Учесници: НСНМ, Ромски савет, НООИС, ОЦД, КЉМП. 

Рок за испуњење мере:  Од момента усвајања - континуирано 

 

Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 
1.Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим 

условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016) усвојен је почетком фебруара 2016. г.  
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2. Истовремено, све школске управе су добиле инструкције за поступање по овом Правилнику, као и модел документа за 

пријаву ђака за коришћење афирмативне мере. Школске управе су ову инструкцију доставиле свим основним школама у РС. 

ОШ су испоштовале рок (31.03.2016) и доставиле прикупљене податке о пријављеним ђацима за коришћење афирмативне 

мере. Пријављено је 1512 ученика ромске националности за    коришћење афирмативне мере за упис у школску 2016/17.    

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  

 

 
 

*** 

 

 

Мера 4.1.5.    Унапредити праведност система образовања и успоставити мере подршке за образовање осетљивих друштвених 
група  

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
3. Деца-ОСИ Усвојити Акциони план за обезбеђење присту-пачности образовних установа деци-ОСИ и њиховог 

прилагођавања за ученике са инва-лдитетом и обезбеђење сервиса подршке у образовању ОСИ 

 

Активности:   1. Припрема и усвајање Акционог плана за обезбеђење приступачности образовних установа ОСИ  

                          2. Реализација Акционог плана 
 

Индикатори:  Усвојен и реализован АП 

 

Реализатори мере:  МПНТР. Учесници: НООИС, ОЦД, МЕО (УНИЦЕФ, УНДП и др), Канцеларија за инклузију Рома АПВ. 

 
Рок за испуњење мере:  2015-2018 Континуирано од усвајања АП. 

 

Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 

3. Деца – ОСИ 

 У нацрту  Акционог плана за ИО (септембар 2015.) у оквиру специфичног циља 4.  планирана је мера  

4.1. Унапређивање доступности и квалитета средине за учење и развој и активност 4.1.1. Уклањање архитектонских 

баријера и унапређивање приступачности објеката и простора ов установа. 
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Прва планирана активност је снимање стања и потреба и израда извештаја о приступачности во установа. 

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.1.5.     

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
4. Здрвствено стање -Утврдити посебних мера у вези са поштовањем права на достојанство лица с обзиром на њихово 

здравствено стање, у образовним институцијама 

 
Реализатори мере:  МПНТР, МЗ. Учесници: КЉМП, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 
4. Здравствено стање - Стручно упутство о поступку за добијање сагласности за организовање образовно-васпитног рада 

за ученике на дужем кућном и болничком лечењу потписао је министар 12.11.2015.у складу са чл. 37. Закона о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13 и чланом 4. став 1. тачка 1 подтачка 8) Правилника о 

додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“ бр. 63/10) 

Прилагођавање завршног испита и пријемних испита у уметничке и специјализоване школе деци са здравственим сметњама 

и уписивање у средње школе у посебној процедуре преко здравствене уписне комисије уз уважавање њиховог здравственог 

стања и професионалне оријентације у складу са здравственим стањем ученика 

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  
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*** 
 

 

Мера 4.1.11.    Обезбедити посебне обуке за одређене циљне групе у одређеним областима 

 

 

Активности:   1. Обезбедити стручну обуку наставног кадра у установама образовања и васпитања ради оспособљавања  

ученика да развијају дух толеранције и недискриминације. 
 

Индикатори:  Стручна обука обезбеђена и спроведена. 

 
Реализатори мере:  МПНТР. Учесници: КЉМП, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Напомена: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у достављеном прилогу навело је: 
1.МПНТР партнерски са УНИЦЕФом  реализује пројекат “Подршка имплементацији регулативе у области 

антидискриминације у образовању”, 01.07.2016-01.07.2017.   

Планиране активности:  

1.Израда   Упутства    за примену Правилника  о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања којим ће се ближе дефинисати поступање 

по  Правилнику; 

2. Израда 3 Приручника за 1) образовно васпитни систем (наставнике, одељенске старешине, просветну инспекцију), 2) 

родитеље и 3) ученике  за препознавање дискриминације у образовању и реаговање; 

3.  ТоТ и обука за просветне саветнике, инспекцију, директоре школа и остале у васпитно-образованом систему.   

 

Закључци: Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 
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Министарство унутрашњих послова 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 3.1.9.    Донети неопходне подзаконске акате којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно 

односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 
стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осеттљивим друштвеним  групама. 

 

Активности:   1.Анализа подазконских аката у одређеним областима 
2.Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 

дискриминације 
3.Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе 

 

Индикатори:  Припремљени и усвојени подзаконски акти. 
Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе. 

Укинути, измењени и допуњени подзаконски кати који доводе до дискриминације. 

 

Реализатори мере: Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. Учесници: РСзаЈП. 
 

Рок за испуњење мере:   Није одређен. 
 

Напомена: Министарство унутрашњих послова у достављеном прилогу навело је: 

Мера: 3.1.9.– Министарство је доставило предлог за измене и допуне Акционог плана у активности 3.1.9. С обзиром на то 

да наведени акциони план није измењен, у Упитнику није могуће исказати активности које су спроведене. 

 

Закључци: Министарство унутрашњих послова наводи да мера није реализована. 

 

 

 

*** 
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Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 
друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   

2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 
(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  
5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  

6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  
7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 
стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 

 

Закључак: Министарство унутрашњих послова није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  

 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.1.      Обезбедити делотворну превенцију ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим 

друштвеним групама. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
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3.ЛГБТИ/трансродне особе - Афирмисање културе толеранције код широког круга грађана према ЛГБТИ/трансродним 
особама, унапређење дијалога о неопходности постизања пуне равноправности ради остваривања начела једнакости и 

једнаких права и превентивно деловањe ради остваривања права на мирно окупљање 
 

Активности:   1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости  

и једнаких права ЛГБТИ-трансрод. лица 
2. Активно промовисање сарадње, комуникације и заједничког рада са ЛГБТИ заједницом;. 

3. Реализовање пројеката превенције са циљем промовисања и поштовања различитости 
4. Предузимање превентивних мера, као и идентификовање потенцијалних безбедносних претњи и њихово 

отклањање, ради ефикаснијег остваривања права на слободу мирног окупљања грађана, постизања 

безбедности учесника на ЛГБТИ скуповима и заустављању акти насиља и сличних облика кршења људских 
права, заснованих на сексуалној оријентацији и родном идентитету 

5. Редовни састанци са организа-торима „Параде поноса“. 

Индикатори:  Организована медијска кампања  

Број медијских  и штампаних прилога 

Број медијских прилога, саопштења, одржаних састнака  
Унапређен степен толеранције утврђен кроз релевантна истраживања 

Безбедно оджавање окупљања ЛГБТ ТРО у затвореном и отвореном простору 

Број одржаних састанака са органи-заторима параде поноса  

 

Реализатори мере:  КЉМП, МКИ – активност 1, МУП. Учесници: МКИ, КСЦД, ОЦД, Стручњаци, Медији, МЕО, ЈЛС. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано.  
 

Напомена: Министарство унутрашњих послова у достављеном прилогу навело је: 

Мера 3.2.1 - Обезбедити делотворну превенцију ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим 

друштвеним групама – У периоду од 19.02. до 29.02.2016. године у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Београду у сарадњи са 

Удружењем грађана „Лабрис“ и другим, одржане су 5 трибине под називом „Рад и сарадња полиције са ЛГБTИ заједницом 

– упознајте официре за везу“, са циљем да се ЛГБТИ заједници представи рад полиције и активности на унапређењу 

положаја особа истополне оријентације. У временском периоду од 02.08 до 07.08.2016 године у оквиру пројекта ”Истополна 

орјентација и родни идентитет у раду полицијских службеника/ца“, реализована је студијска посета официра за везу са 

ЛГБТ популацијом у Краљевину Холандију на Прву светску ЛГБТ конференцију намењену полицијским службеницима и 

правосудним органима. Поводом Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобије, официру за везу са ЛГБТИ 

популацијом уручена је годишња награда „Дуга“ организације „Геј стрејт алијансе“. У циљу безбедног одржавања јавног 
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скупа у покрету „Понос Србије 2016“ у јуну 2016. године редовно је остваривана комуникација са организаторима, којом 

приликом су размењиване информације од значаја за безбедност одржавања јавног скупа. Ефикасним ангажовањем полиције 

омогућено је потпуно безбедно одржавање наведене манифестације. Одржана су 12 састанка са организацијама цивилног 
друштва  поводом унапређења положаја  и безбедносне заштите ЛГБТИ особа. 

 

Закључци: Министарство унутрашњих послова наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

Мера 3.2.2.      Сузбити акте насиља, нетолеранције и претње према осетљивим друштвеним групама  спровођењем 

ефикасних истрага и предузимањем мера кривично-правне и других облик заштите и вођење евиденције. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

Нац. мањине - спровођење ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу 
обележја кд. изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости 

Жене - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискри-минаторских поступака према женама, посебно у случајевима 
насиљанад женама и казнити починиоце сразмерно тежини учињеног дела 

ЛГБТИ - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискри-минаторских поступака према ЛГБТИ особама 

Деца - доследно спровођење законом прописаних санцкија у свим случајевима дикриминације деце по било ком основу 

Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе  - спровођење ефикасне истраге и 

санкционисање дискриминаторних поступака према мигрантима 

 

Активности:   1. Откривање, проналажење, хапшење и привођење правди учинилаца кривичних дела са елементима насиља  

изазваних личним својством према припадницима осетљивих друштвених група (нарочито ЛГБТИ, родно 
узрокованог насиља, према националним мањинама и припадницима верских заједница), након реализације 

активности 3.2.2/2 

 

Индикатори:  Повећан број откривених КД са елементима насиља изазваних личних својством    

Повећан број процесуираних случајева 
 

Реализатори мере:  МУП. 
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Рок за испуњење мере:  У складу са роком из Акциног плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, 

за поглавље 23. 

 

Закључак: Министарство унутрашњих послова није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  

 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.2.       

 

 

Активности:   2.Законско успостављање јединствене базе података (евиденције) о поднетим кривичним пријавама поводом 

аката насиља (и претњи) изазваних личним својством, броју осуђених лица и распону санкције за извршена 
кривична дела, као и другим изреченим санкцијама у вези са актима насиља и нетолеранције према осетљивим 

друштвеним групама на основу претходно слободно датогпристанка, са сврхом превенције и сузбијања акти 
насиља, нетолеранције и претњи према осетљивим друштвеним групама у складу са начелом сразмерности 

обраде. 

 
Индикатори:  Формирана радна група 

Одржана јавна расправа 

Припремљен Нацрт закона 

Нацрт достављен Влади 

 
Реализатори мере:  МПР, МУП. Учесници: ВСС, ВКС, Судови, ДВТ, РЈТ, Удружења судија и тужилаца, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  У складу са роком из Акциног плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, 

за поглавље 23. 

 

Закључак: Министарство унутрашњих послова није се изјаснило о испуњености активности у периоду извештавања  
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*** 

 

 

Мера 3.2.3.      Спречити ширење, промовисање и подстивање мржње и нетрпељивости било да су они учињени на јавним 
скуповима, путем медија и интернета, кроз графите мржње или на друге начине 

 
Активности:   1. Предузимање ефикасних мера и поступака ради спречавања говора мржње 

Индикатори:  Предузете мере ради спречавања говора мржње 

 
Реализатори мере:  МУП, МПР. Учесници: ВСС, ВКС, Судови, ДВТ, РЈТ, Удружења судија и тужилаца, ОЦД. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Напомена: Министарство унутрашњих послова у достављеном прилогу навело је: 
Мера 3.2.3 -  Спречити ширење, промовисање и подстивање мржње и нетрпељивости било да су они учињени на јавним 

скуповима, путем медија и интернета, кроз графите мржње или на друге начине – Током марта 2016. године реализован је 

пројекат „Инклузија Ромкиња и Рома у сектор безбедности – ка већој пролазности за основну полицијску обуку“ у 

полицијским управама у Сремској Митровици, Београду, Новом Пазару, Смедереву, Прокупљу и Врању. 

 

Закључци: Министарство унутрашњих послова наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.5.      Охрабрити жртаве и сведоке да пријављују случајеве насиља и претњи заснованих на личном својству. 

 

 
Активности:   3. Веза са мером 3.2.1.1. активност 2. 
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Индикатори:  Веза са мером 3.2.1.1 
 

Реализатори мере:  МУП  Веза са мером 3.2.1.1. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључак: Министарство унутрашњих послова није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  

 

 

 

*** 
 

 

Мера 3.2.8.    Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 

осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока. 

 

Активности:   1. Анализа узорка који доводе до препорука независних контролних органа 
2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на 

основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитника грађана и 

Покрајински омбудсман 
 

Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере 

Предложене мере дискутоване на јавним расправама 

Мере предложене Влади на усвајање 

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади  
 

Реализатори мере:  МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључак: Министарство унутрашњих послова није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  
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*** 

Мера 3.2.10.  Израдити нацрте закона о изменама и допунама  законе и утврдити друге посебне мере у области полиције, 

безбедности и правосуђа у односу на ОСИ; избеглице, интерно расељенa лица, друге угрожене мигрантске групе и друге 

посебно осетљиве  друштвене групе (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској 

унији, за поглављ 23 и 24). 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 
Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 и 24 

 

Закључак: Министарство унутрашњих послова није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  

 

 
 

*** 
 

 

Мера 4.1.7.     Обезбедити стручне обуке за припаднике полиције у вези са забраном дискриминације. 
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Нац. мањине – Организовање и спровођење обуке у вези са кривичним делима насиља и говора мржње (Веза са  мером 3.2.4)   

ЛГБТИ – Припрема, организовање и спровођње обуке о:                                                                    
 - праву на мирно окупљање ЛГБТИ особа, као и узроцима безбедно-стних ризика, и развијање културе толеранције као 

основе њихове безбедности 
- примени антидискриминационих прописа о сексуалној оријентацији и родном идентитету при обављању полицијских 

послова када су субјекти општења са полицијом ова лица 

ОСИ- Припрема, организовање и спровођење едукације о раду са ОСИ као жртвама или сведоцима дискриминације и насиља 
потреби општења са посебнм сензибили-тетом у раду са ОСИ особама 
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Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - о међународним документима и стандардима 
који се односе на ова лица и општењу припаднка полиције са овом групом. 

 
Активности:   1. Утврдити годишњи план обуке за припаднике МУПа у вези са прописима у области спречавања и заштите  

од дискриминације године прилагођавати га у односу на податке о дискриминаторским праксама и актима које 

могу бити од нарочитог значаја за општење с полцијом и рад полиције, према Плану потреба 
2. Спровођење обуке за припаднике МУП-а, према Плану обуке и Плану потребе 

3. Израђен приручник за примену АД прописа са посебним акцентом на нац. мањине, ЛГБТИ особе, ОСИ,  
ИРЛ и  мигранте. 

 

Индикатори:  Утврђен годишњи план и спроведена годишња обука  припадника полиције по Плану обуке и План потреба 
Спроведена евалуација и праћење резултата обуке 

 

Реализатори мере:  МУП. Учесници: КЉМП, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 
 

Напомена: Министарство унутрашњих послова у достављеном прилогу навело је: 

Активност: 4.1.7 - Обезбедити стручне обуке за припаднике полиције у вези са забраном дискриминације - У оквиру 

Програма стручног усавршавања полицијских службеника за 2016. годину, у току прва два квартала 2016. године 

реализоване су следеће обуке: Поштовање равноправности (у оквиру Проблемске наставе 103 полазника), Унапређење 

положаја жена у полицији (11 учесника), Саветовање поводом насиља у породици (10 учесника) и Законске одредбе које 

регулишу проблематику трговине људима и илегалних миграција и кријумчарења људима (190 полазника). Током фебруара 

2016. године, полицијски службеници који су током 2014. и 2015. године успешно завршили обуку „Истополна оријентација и 

родни идентитет у раду полицијских службеника“ одржали су једнодневне обуке за све полицијске службенике који обављају 

послове сталног дежурства у организационим јединицама у саставу полицијске управе. Наведену обуку је успешно завршило 

око 2.000 полицијских службеника. Током априла 2016. године, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а одржан је тренинг на тему 

„Родно осетљиве политике радних миграција“ на коме су учешће узела 2 полицијска службеника. Током маја 2016. године у 

оквиру твининг пројекта „Подршка унапређењу људских и мањинских права и нулта толеранција за дискриминацију“ 

одржана је обука за 30 полицијских службеника из седишта министарства и ПУ за град Београд на тему 

„Интеркултурална комуникација и борба против дискриминације“. Током јуна 2016. године реализована је обука за 23 

полицијска службеника из полицијских испостава у Земуну, Врбасу и Пријепољу који ће се приоритетно бавити пословима 

превенције и рада полиције у заједници (контакт полицајци). 
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Закључци: Министарство унутрашњих послова наводи да је мера реализована. 

 

 
 

*** 

 

 

Министарство културе и информисања 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 3.1.9.    Донети неопходне подзаконске акате којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно 

односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 

стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осеттљивим друштвеним  групама. 

 

Активности:   1.Анализа подазконских аката у одређеним областима 
2.Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 

дискриминације 

3.Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе 
 

Индикатори:  Припремљени и усвојени подзаконски акти. 

Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе. 

Укинути, измењени и допуњени подзаконски кати који доводе до дискриминације. 

 
Реализатори мере: Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. Учесници: РСзаЈП. 

 

Рок за испуњење мере:   Није одређен. 

 

Закључак: Министарство културе и информисања није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  
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*** 

 

 

Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 

друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   
2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  
4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  
6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  

7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 
стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 

стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.      Обезбедити делотворну превенције ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим 
друштвеним групама 
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Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Жене- Промена традицоналних, патријархалних стереотипа о родним улогама мушкарца и жена у породици и широј 

заједници и на раду, ради постизања фактичке равноправности, подизање свести јавности о облицима родно засноване 
дисркиминације и спречавање насиља заснованог на разлици у полу 

 

Активности:   1. Вођење медијске камапње и подршка производњи медијских садржаја којим се указује на неопходност  
промене стереотипа о родним улогама, и вођење кампања јавног заговоарања којом се указује на вишеструке 

последице које дискриминаторско поступање засновано на роду производи и промовисање позитивних модела 
рр у друштву 

2. Вођење медијске кампање за спречавање насиља заснованих на разлици у полу 

Индикатори:  Организовање медисјке кампање 
Број медијских прилога 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП, КЉМП, МКИ. Учесници: ОЦД, МЕДИЈИ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.1.     

   

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
3.ЛГБТИ/трансродне особе - Афирмисање културе толеранције код широког круга грађана према ЛГБТИ/трансродним 

особама, унапређење дијалога о неопходности постизања пуне равноправности ради остваривања начела једнакости и 

једнаких права и превентивно деловање ради остваривања права на мирно окупљање 
Активности:   1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости  

и једнаких права ЛГБТИ-трансрод. Лица 
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Индикатори:  Организована медијска кампања  

Број медијских  и штампаних прилога 
Број медијских прилога, саопштења, одржаних састнака  

Унапређен степен толеранције утврђен кроз релевантна истраживања 

 
Реализатори мере:  КЉМП, МКИ-активност 1, МУП. Учесници: МКИ, КСЦД, ОЦД, СТРУЧЊАЦИ, МЕДИЈИ, МЕО, ЈЛС. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.       
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Организовање медијске камапње о 

неопходности спречавања дискриминаторског понашања према мигранитима и промовисању толеранције и заједничког 

живота  

 

Активности:   1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости  
и једнаких права миграната  

 

Индикатори:  Повећан број медијских прилога. 

 

Реализатори мере:  КИМ, МКИ, КЉМП. Учесници: ОЦД, СТРУЧЊАЦИ, Медији. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 
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Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.   

     

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
5. ОСИ- Подизање свести о правима особа са инвалидитетом, кроз спровођење информативне и медијске кампање и 
одржаних предавања против дискриминације и стигматизације ОСИ  

 

Активности:   1. Вођење информативне и медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања  
начела једнакости и једнаких права ОСИ  

 
Индикатори:  Повећан број медисјких при-лога, предавања на Правном факултету (правна клиника) у Нишу, Београду и  

Новом Саду  

 
Реализатори мере:  КЉМП, МРЗБСП, МКИ. Учесници: ОЦД, НООИС, СТРУЧЊАЦИ, МЕДИЈИ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.     
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Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
6. Старији - Кампања за усвајање позитивних/афирмативних соција-лних ставова према  старијима (афирмативна акција), 

утврђивање  облике промоција добрих пракси (сајмови, конгреси, посете ) и систем награђивања добрих пракси као  
саставних елемената кампање 

 

Активности:   1. Вођење камање јавног заговарања и подршка производњи медијских садржаја за усвајање афирмативних  
социјалних ставова преме старима и утврђивање облика промоција добрих пракси 

 
Индикатори:  Број медијских прилога и организованих  трибина 

Утврђени облици добрих пракси 

 
Реализатори мере:  КЉМП, МКИ. Учесници: ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.       

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
8. Националне мањине- Подизање свести јавности о правима националних мањина и уважавање културних и језичких 

различитости  

 

Активности:   Подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости и једнаких права. 
  

Индикатори:  Број медијских прилога, саопштења, одржаних састанака. 
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Реализатори мере:  МКИ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 
 

Мера 3.2.3.     Спречити ширење, промовисање и подстивање мржње и нетрпељивости било да су они учињени на јавним 
скуповима, путем медија и интернета, кроз графите мржње или на друге начине 

 

Активности:   2.Сузбијање говора мржње у медијима 
 

Индикатори:  Предузете мере за спречавање ширења говора мржње путем медија и смањен број случајева ширења говора  
мржње путем медија 

Повећан број прилога у медијима ко-јим се осуђује говор мржње 

 
Реализатори мере:  МКИ. Учесници: ОЦД, МУП, Удружења новинара, Савет за штампу. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.1.10.   Обезбедити стручне обуке за друге запослене у јавном  сектору или областима од јавог интереса 
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Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - у вези са активношћу 1. Едукација новинара о 

потребама и правима миграндских група, као о начинима професионалног изве-штавања о њима 

 
Активности:   1. Обезбедити стручну обуку но-винара у вези са спречавањем и забраном дискриминације у медијима. Веза  

са мером 3.2.3. акт. 3. 
 

Индикатори:  Обезбеђена обука  за 80 новинара годишње 

 
Реализатори мере:  МКИ. Учесници: КЉМП, ОЦД, КИМ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 

 

Закључак: Министарство културе и информисања није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  
 

 
 

*** 

 
 

Мера 4.5.4.      Упознавање широког круга грађана са културним специфичностима појединих осетљивих друшвених група 
ради њихове инкулузије и јачања степена толеранције према њима у јавности кроз реализовање програма подршке. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. ЛГБТИ- Афирмисање и чињење доступним културу и друге карактеристике које одликују ЛГБТИ заједницу кроз 

утврђивање и реализовање програма и проје-ката подршке у  култури  

 

Активности:   1. Подршка програмима и пројектима, као и уметничким, стручним и другим истраживањима чији су носиоци  

(организатори/учесници) посебно осетљиве друштвене групе  
Индикатори:  Реализовани програми и пројекти, резултати стручних и других истраживања 

Обезбеђена финансијска подршка програмима и пројектима 
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Реализатори мере:  МКИ. Учесници: МФ, КЉМП, ОЦД. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано  

 

Закључак: Министарство културе и информисања није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  
 

 
 

*** 

 
 

Мера 4.5.5.      Унапредити начин извештавања медија и сензибилитет о осетљивим друштвеним групама  
 

 

Активности:   1. Припрема и организовање тренинга и семинара за новинаре и уреднике  (Веза са активностима из мере   
3.2.3) о извештавању у вези са рањивим друштвеним групама 

2. Увођење подстицајних мера у вези њензибилним извештавањем медија (конкурси, такмичење, обезбеђење 
средстава за реализацију медијских пројеката и сл. 

 

Индикатори:  Тренинзи организовани за 300 новинара/уредника 
Уведене подстицајне мере  

 

Реализатори мере:  МКИ.  

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Закључци: Министарство културе и информисања наводи да је мера реализована. 

 

 

 
*** 
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Министарство омладине и спорта 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 

 

 

Мера 3.1.9.    Донети неопходне подзаконске акате којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно 
односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 

стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осеттљивим друштвеним  групама. 

 
Активности:   1.Анализа подазконских аката у одређеним областима 

2.Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 
дискриминације 

3.Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе 

 
Индикатори:  Припремљени и усвојени подзаконски акти. 

Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе. 

Укинути, измењени и допуњени подзаконски кати који доводе до дискриминације. 

 

Реализатори мере: Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 
здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. Учесници: РСзаЈП. 

 

Рок за испуњење мере:   Није одређен. 

 

Закључак: Министарство омладине и спорта није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  
 

 

 

*** 
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Мера 3.1.10. Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве 

друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   

2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 
(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  
4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  

6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  
7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 
стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 

стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23. 

 

Напомена: Министарство омладине и спорта у достављеном прилогу навело је: 
1. Националне мањине – Роми – Праћење спровођења Стартегије за унапређивање положаја Рома у РС. 

Министарство омладине и спорта је делегирало представника у савет Владе Републике Србије за унапређење положаја 

Рома и спровођење Декаде уључивања ома, који је конституисан средином 2014. године и активно је учествовало у истом. 

Ово министарство дало је свој допринос у припреми стратешког документа социјалног укључивања Рома и Ромкиња у 

Републици Србији за период од 2016. до 20125.  

У склопу јавних конкурса финансијске подршке програмима и пројектима од јавног интереса у областима омладинског 

сектора које је Министарство омладине и спорта расписало 4. Марта 2016 године, подржана су два пројекта чија су циљна 

група млади Роми и Ромкиње, а која реализују омладинска  удружења. Један пројекат се бави стварањем услова за 

запошљавање младих Рома и Ромкиња за укључивање на тржиште рада и подржан је са 1.615.849,00 динара, док се други 

пројекат бави унапређењем здравља младих Ромаи подржан је са укупно 693.000,00 динара. 

2. Жене - Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у републици Србији 

(2009) и Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2011) 
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У 2016. Години започет је пројекат ''Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама'' који финансира Шведска 

агенција за међународни развој и сарадњу. Циљ пројекта је даљи развој социјалног и институционалног окружења које ће 

допринети нултој толеранцији на насиље над женама и девојчицама у републици Србији. Укупан износ пројекта је око 

950.000 долара. Имплементацију пројекта спроводе три фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ, УНФПА, УНДП), 

Координационо тело Владе за родну равноправност и неколико министарстава. Министарство омладине и спорта 

учествује са удружењем Е8 као партнер у делу који се тиче стварања механизама за превенцију родно заснованог насиља 

кроз разбијање стереотипа о доминантним родним улогама и бољем разумевању права девојчица и жена. 

3. ОСИ – стратегија унапређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП 

Министарство омладине и спорта је септембра 2015. године доставило Министарству за рад, запошљавање, борачк аи 

социјална питања, податке о примени Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период ос 2013. до 

2015. године (''Службени гласник РС'', број 73/13), као и план активности за период до 2020. године у вези са унапређењем 

положаја особа са инвалидитетом. 

У склопу јавних конкурса финансијске подршке програмима и пројектима од јавног интереса у областима омладинског 

сектора које је Министарство омладине и спорта расписало 4. марта 2016. Године подржана су четири пројекта која 

реализују омладинска удружења, а чија су циљна група особе са инвалидитетом, у укупном износу од 5.313.660,00 динара. 

Овим пројектима настоје се оспособљаватиособе са инвалидитетом за запошљавање и унапређење запошљивости, као и 

социјална инклузија и укључивање особа са инвалидитетом у спортско-рекреативне и културне садржаје. 

4. Старији – Национална стратегија о старењу за период од 2006. до 2015. године  

Министарство омладине и спорта је учествовало на округлим столовима у 2015. години којима је започет процес евалуације 

Националне стратегије о старењу за период од 2006. до 2015. године. 

5.Стратегија за младе 
У 2015. Години донета је Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (''Службени гласник РС'', број 

22/15). Национална стратегија за младе је документ који представља системска решења значајних питања у областима 

живота младих у Републици србији, као дугорочни план развоја. У том смислу, ова стратегија представља скуп идеја, 

мишљења и конкретних активности креираних зарад постизања општих и специфичних циљева у свим областима од значаја 

за младе. Поменута стратегија је документ који је настао на основу потреба и очекивања младих, специфичности РС, 

препорука из евалуације претходне стратегије и прегледа омладинске политике савета Европе. Основни циљ националне 

стратегије за младе за период од 2015. до 20125. године хје системсо унапређивање положаја младих, како зарад њихове 

сопствене добробити, тако и зарад добробити друштва.  

У августу 2015. Године донет је Акциони план за спровођење националне стратегије за младе, прецизирани су индикатори 

који прате степен реализације активности, период реализације (потребно време за остваривање предвиђених циљева, 

резултата и активности), ниво реализације (републички, покрајински, локални), носиоци и учесници процеса реализације и 

дефинисана укупно потребна средства за реализацију. У том смислу, Акциони план се може посматрати као својеврсни 
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пратећи документ јер су њиме утврђене активности које је потребно спровести у трогодишњем периоду у току важења 

Националне стратегије за младе. 

Националну стратегију за младе и пратећи Акциони план спроводи Министарство омладине и спорта, уз учешће органа 

надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике на националном, 

покрајинском и локалном нивоу. Основ за праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и 

специфичних циљева јесте скуп индикатора који су утврђени на нивоу сваког специфичног циља, као и на нивоу резилтата 

сваке појединачне активнпсти. Ради успешног остваривања праћењанеопходно је укључивање свих партнера – ресорних 

министарстава, институција, удружења, као и једног броја међународних организација. У складу са тим, Влада је на 

седници одржаној 14. јануара 2016. године донела Одлуку о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне 

стратегије за младе за период  од 2015. до 2025. године, која је конституисана на седници одржаној 28. јануара 2016. 

године. Одлуком је прописано да се радна група образује на време до 2018. године и да је њен задатак да предлаже мере ради 

усклађивања активности на спровођењу Националне стратегије за младе у складу са динамиком из Акционог плана, прати 

реализацију Стратегије и учествује у евалуацији и припреми годишњих извештаја за Владу о реализацији Стратегије.у 

погледу састава Радне групе, поред председника и заменика председника, има укупно 23 члана. Од тога, 22 члана су 

делегирана по позиву Министарва омладине и спорта. Ради се о представницима органа и институција који су у Акционом 

плану препознати као носиоци активности и кључни учесници, представницима удружења младих, удружења за младе и 

њихових савеза, док је један члан из реда научне и стручне јавности изабран путем јавног позива. 

6. Национална стратегија за борбу против ХИВ/АИДС 

У склопу јавних конкурса финансијске подршке програмима и пројектима од јавног интереса у областима омладинског 

сектора које је Министарство омладине и спорта расписало 4. марта 2016. године, подржан је један пројекат омладинског 

удружења у укупном износу од 980.000, 00 динара којим се унапређује доступност програма за превенцију полно преносивих 

инфекција, ХИВ/сиде и очувања репродуктивног здравља младих. Пројекат представља подстицај особама које живе са 

ХИВ/АИДС-ом да преузму активну улогу у својој локалној заједници и да кроз размену искустава, личних прича и међусобном 

интеракцијом, утичу на решавање једног озбиљног друштвеног проблема. 

7. Национална стратегија превенције и сузбијања трговине људима 

Министартво је активно укључено у израду новог стратешког документа превенције и сузбијања трговине људима и до 

сада је по упиту ресорног министарства достављало податке у вези са превенцијом трговине људима. У склопу јавних 

конкурса финансијске подршке програмима и пројектима од јавног интереса у областима омладинског сектора које је 

Министарство омладине и спорта расписало 4. марта 2016. године, подржан је један пројекат омладинског удружења у 

укупном износу од 750.00,00 динара, којим се едукују девојчице средњошколског узрста у погледу превенције трговине 

људима.  
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Закључци: Министарство омладине и спорта, у достављеном прилогу наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.8.    Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 
осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока. 

 
Активности:   1. Анализа узорка који доводе до препорука независних контролних органа. 

2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на 
основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитника грађана и 

Покрајински омбудсман. 

 
Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере. 

Предложене мере дискутоване на јавним расправама. 
Мере предложене Влади на усвајање. 

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади . 

 
Реализатори мере:  МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 
Напомена: Министарство омладине и спорта у достављеном прилогу навело је: 

- У оквиру програма сарадње Министарства омладине и спорта са Мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу 

у Републици Србији (ОЕБС), реализује се од 2012. године ''Курс о недискриминацији и раду са осетљивим групама за 

координаторе/ке Канцеларије за младе и представнике/це организација цивилног друштва'', где су разматране и теме 

миграната, имиграната, проблем разрада одрживог модела обука за рад са рањивим групама младих. Уз подршку 

Министарства омладине и спорта, јуна 2016. године организовано је такмичење за младе у писању есеја на тему 

посвећености младих хуманим вредностима (''The Role of Youth in the Implementation of OSCE Human Dimension 
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Commitments''). Очекује се објава резултата по овом конкурсу, а најбољи есеј биће представљен на међународном скупу у 

Варшави у септембру 2016. године. 

 

Закључак: Министарство омладине и спорта није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања  

 

*** 

 

 

Мера 4.5.3.      Спровођење едукације за младе ради подстицања толеранције према осетљивим друшвеним групама. 

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Организовање едукацје младих о основама 
интеркутуралног дијалога са новопридошлим мигрантским заједницама. 

 

Активности:   1. Организовање и спровођење едукације младих о миграндским заједницама у ЈЛС у којима борави највећи  
број миграната . 

2.Организовање заједничких активности са младима у локалној заједниици. 
 

Индикатори:  Организоване едукације и у едукације укључено најмање 1000 младих. 

 
Реализатори мере:  МОС, КИМ. Учесници: КЉМП, КМ у ЈЛС. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Напомена: Министарство омладине и спорта у достављеном прилогу навело је: 
Канцеларија за младе Савски Венац је организовала током јуна ове године, радионице конверзације арапског језика, намењене 

младима Савског Венца/Београда. Спроведено је укупно осам радионица, које је водила студенткиња арабистике чији је 

матерњи језик арапски. Канцеларија за младе града Зрењанина је учествовала у пројекту ''Процена потреба и реализација 

тренинга за локалне самоуправе и омладинске ромске организације на тему укључивања и партиципације Рома'', у склопу 

којег су разматране теме миграције Рома, реадмисије и инклузије Рома повратника из држава чланица ЕУ и конкретно 

решавања проблема здравствених књижица и матичних листова рођених како би постали правно видљиви чланови друштва. 
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Резултати ових активности треба да доведу и до тога да се питања миграције и реадмисије уврсте у Локални акциони план 

за питања миграције, инклузију, реадмисију декаде Рома 2016-2025. Године. 

У склопу јавних конкурса финансијске подршке програмима и пројектима од јавног интереса у областима омладинског 
сектора које је Министарство омладине и спорта расписало 4. Марта 2016. Године, подржан је један пројекат омладинског 

удружења у укупном износу од 1.045.000 динара, којим се промовише интеркултуралност и традиционална различитост 

које произилазе из различитог језика, порекла материјалних и духовних култура, вероисповести, обичаја, историје и 

традиције код младих људи у Пчињском и Рашком округу и ради на смањењу нетрпељивости између младих из различитих 

етничких заједница из Пчињског и Рашког округа кроз тимски рад и заједнички активизам/афирмацију културног 
повезивања и комуницирања. 

 

Закључак: Министарство омладине и спорта наводи да је мера реализована.  

 

 
 

*** 

 
 

Министарство правде 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 3.1.9.    Донети неопходне подзаконске акте којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно 

односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и 

стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осеттљивим друштвеним  групама. 

 

Активности:   1.Анализа подазконских аката у одређеним областима. 

2.Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од 

дискриминације. 

3.Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе. 
 

Индикатори:  Припремљени и усвојени подзаконски акти. 
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Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе. 
Укинути, измењени и допуњени подзаконски кати који доводе до дискриминације. 

 
Реализатори мере: Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, 

здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. Учесници: РСзаЈП. 

 

Рок за испуњење мере:   Није одређен. 
 
Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Министарство правде је израдило нацрт Закона о заштити од насиља у породици којим се уређује организација и 

поступање државних и других органа и организација и хитне мере за спречавање насиља у породици, сузбијање кривичних 

дела одређених овим законом и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици и  кривичних дела одређених овим 

законом. Поменути Закон надограђује постојећи Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља над женама у 

породици и партнерским односима. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера делимично реализована. 
 

 

*** 

 

 

Мера 3.1.10.    Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве  

друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   
2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  
6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  
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7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 
питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 
стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 
 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.2.      Сузбити акте насиља, нетолеранције и претње према осетљивим друштвеним групама спровођењем ефикасних 

истрага и предузимањем мера кривично-правне и других облик заштите и вођење евиденције 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Нац. мањине - спровођење ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу 
обележја кд. изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости 

Жене - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискри-минаторских поступака према же-нама, посебно у случајевима 

насиљанад женама и казнити починиоце сразмерно тежини учињеног дела 

ЛГБТИ - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискри-минаторских поступака према ЛГБТИ особама 

Деца - доследно спровођење законом прописаних санцкија у свим случајевима дикриминације деце по било ком основу 

Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе  - спровођење ефикасне истраге и 

санкционисање дискриминаторних поступака према мигрантима. 

 

Активности:   2.Законско успостављање јединствене базе података (евиденције) о поднетим кривичним пријавама поводом 

аката насиља (и претњи) изазваних личним својством, броју осуђених лица и распону санкције за извршена 
кривична дела, као и другим изреченим санкцијама у вези са актима насиља и нетолеранције према осетљивим 

друштвеним групама на основу претходно слободно датогпристанка, са сврхом превенције и сузбијања акти 
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насиља, нетолеранције и претњи према осетљивим друштвеним групама у складу са начелом сразмерности 
обраде. 

 
Индикатори:  Формирана радна група 

Одржана јавна расправа 

Припремљен Нацрт закона 
Нацрт достављен Влади 

 
Реализатори мере:  МПР, МУП. Учесници: ВСС, ВКС, Судови, ДВТ, РЈТ, Удружења судија и тужилаца, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  У складу са роком из Акциног плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, 
за поглавље 23. 

 

Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Радна група Министарства правде је развила Смернице развоја ИКТ система у Сектору правосуђа, које представљају 

основу за пуни развој ИКТ система у правосуђу чиме ће се омогућити употреба свих података чији је унос неопходан за 

праћење статистичких параметара од значаја за превенцију и сузбијање аката насиља, нетолеранције и претњи према 

осетљивим друштвеним групама у складу са начелом сразмерности обраде. 

Према тренутно могућем начини вођења статистичких подата за период 2014 и 2015. године статистички подаци 

Републичког јавног тужилаштва указују следеће: 

Према статистичким подацима Републичког јавног тужилаштва,  за кривично дело Расна и друга дискриминација из чл. 387 

КЗ, током 2014. године поднете су кривичне пријаве против 12 лица, против 6 лица поднет је оптужни акт и изречена је 

једна осуђујућа пресуда. Такође, у наведеном периоду, због кривичног дела Изазивање националне, расне и верске мржње и 

нетрпељивости из чл. 317 КЗ поднете су пријаве против укупно 75 лица, подигнута је оптужница против 15 лица и изречено 

10 осуђујућих пресуда. 

За период 2015. године: 

- За кривично дело Изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ, број пријављених лица био 

је 55, број одбачених пријава 39, број захтева за потребна обавештења 26, број истрага и доказних радњи 35, број 
оптужења 4, а број осуђујућих пресуда 10.  

- За кривично дело Расна и друга дискриминација из чл. 387 КЗ, број пријављених лица био је 24, број одбачених пријава 14, 

број захтева за потребна обавештења 6, број истрага и доказних радњи 10, број оптужења 3, а број осуђујућих пресуда 9. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера делимично реализована. 
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*** 

 

 

Мера 3.2.3.      Спречити ширење, промовисање и подстицање мржње и нетрпељивости било да су они учињени на јавним  

скуповима, путем медија и интернета, кроз графите мржње или на друге начине. 

 

Активности:   1. Предузимање ефикасних мера и поступака ради спречавања говора мржње 

 
Индикатори:  Предузете мере ради спречавања говора мржње 

 
Реализатори мере:  МУП, МПР.  Учесници: ВСС, ВКС, Судови, ДВТ, РЈТ, Удружења судија и тужилаца, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 
Обавештавамо Вас да је у намери да се предузму ефикасније мере и поступци ради спречавања говора мржње у програм 

сталне обуке Правосудне академије за 2016. годину уврштена тема: злочини из мржње ( ЕКЉП и КЗ 54а). Са циљем 

овладавања посебним знањима везаним за упознавање са појмом злочин из мржње и упознавање са праксом Европског суда 

за људска права и УН комитета. 

- Појам, елементи и међународно правни оквир; 

- Правни оквир и судска кривично-правна заштита у случајевима злочина из мржње; 

- Кривично гоњење у случајевима злочина из мржње; 

- Злочин из мржње у Р. Србији, обавеза извештавања. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера реализована. 

 

 

 
*** 
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Мера 3.2.4.      Израдити Нацрт закона о изменама и допунама КЗ ради усклађивања са стандардима утврђеним међународним 

документима. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

Жене - усагласити КЗ са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици- 
утврдити хитне мере заштите у КЗ у случајевима родно заснованог насиља 

ОСИ - проширивање бића КД повраде равноправности и на ОСИ, и строжијих санкција сексуалне деликте према ОСИ 
Старији - утврдити као квалификовани облик кривичог дела насиља у породици насиље извршено према старијој и/или 

немоћној особи 

 
Активности:   1.Израда анализе постојећег закона ради  усклађивања КЗ са међународнм стандардима 

2. Израда Нацрта закона о изменама и допунама закона у складу са резултатима анализе 

 

Индикатори:  Резултати анализе са препрукама 

Формирана радна група 
Одржана јавна расправа 

Израђен Нацрт закона о изменама и допунама КЗ и достављен Влади 

 

Реализатори мере:  МПР. Учесници: МРЗБСП, КЉМП, ОЦД, МУП. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано почев од четвртог квартала 2015 

 

Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Министарство правде је основало радну групу за измену Кривичног законика у циљу остваривања пуне усклађености са 

одредбама Истамбулске конвенције. Радна група је припремила нацрт Измена и допуна Кривичног законика у делу који се 

односи на усклађивање са Истамбулском конвенцијом и у доноси и пооштравање казнене политике у КД обљуба над 

немоћним лицем. Такође, у складу са АП за ПГ 23 радна група за измену Кривичног законика ће наставити са постепеним 

усклађивањем са међународним стандардима у складу са динамиком рада на Кривичном законику,  имајући у виду да су 

измене Кривичног законика потребне у више наврата у току процеса преговора о придруживању ЕУ. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера реализована. 

 



99 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 3.2.5.      Охрабрити жртаве и сведоке да пријављују случајеве насиља и претњи заснованих на личном својству. 
 

 
Активности:   3. Веза са мером 3.2.1.1. активност 2. 

 

Индикатори:  Веза са мером 3.2.1.1. 
 

Реализатори мере:  МУП, МПР. Веза са мером 3.2.1.1. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

  
 

Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

У циљу Успостављања мреже служби за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима у складу са АП за ПГ 23, 

Министарство правде је уз подршку Светске банке и МДТФ-ЈСС ангажовало међународног експерта са задатком да 

припреми анализу која обухвата следеће : нормативни аспект (тренутни нормативни оквир, најбоља упоредна решења, 

међународни стандарди); - Финансијску процену (одрживо финансирање, адекватност просторија и особља, потреба за 

обуком);- Приступ услугама подршке (обухват мреже, удаљеност, мобилни тимови за подршку). Нацрт анализе који се 

односи на усклађеност са Директивом о правима жртва је израђен са упоредно правном анализом док се финансијски аспект 

анализе још увек израђује. Паралелно са израдом анализе Министарство правде је основало радну групу за израду анализе 

усклађености Законика о кривичном поступку у делу који се бави положајем жртава и усклађености са ЕУ правним 

тековинама из области процесних гаранција. 

Министарство правде покренуло је интернет кампању „Искључи насиље“ (#iskljucinasilje), сa циљем подизања свести о 

породичном насиљу и представљању нових законских мера у борби против насиља у породици. Циљ је да се путем 

интернет канала, друштвених мрежа и медија подигне свест свих актера у друштву о насиљу у породици, да се  

информишу и едукују различите циљне групе, да се нове законске мере приближе како онима који могу да буду или јесу 

жртве породичног насиља, тако и оствареним или потенцијалним починиоцима, као и широј друштвеној заједници 

како би умела да препозна насиље и адекватно реагује на њега. Такође, један од основних приоритета ове кампање 
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јесте позив на акцију свих оних које се посредно или непосредно могу довести у везу са било којим обликом породичног 

насиља. 
 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера делимично реализована. 
 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.6.      Обезбедити приступ правди кроз унапређење правосудне мреже, инфрасктуктуре, стручности, заштите 
процесних права и др. 

 

Активности:   1. Израда  мера којим се обезбеђује несметан  приступ правди  
 

Индикатори:  Сачињен предлог мера и упућен Влади  
 

Реализатори мере:  МПР. Учесници: КЉМП  

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано, почев од  Првог квартала 2015  

 
Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Министарство правде је израдило Нацрт Закона о бесплатној правној помоћиса циљем је да се сваком лицу омогући 

делотворан и једнак приступ правди.Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи који дефинише да следећим корисницима 

бесплатна правна помоћ може бити пружена без обзира на материјално стање: 1)  детету о чијем се праву, обавези или 

интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред државним органом или органом јавне власти; 

2) лицу према коме се извршава  мера безбедности  обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или 

заштитна мера обавезног психијатријског лечења; 

3) лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања  пословне способности; 

4)  лицу које остварује правну заштиту од породичног насиља; 

5)  лицу које остварује правну заштиту од тортуре или трговине људима; 

6)  лицу које тражи азил у Републици Србији; 

7) избеглици, лицу под субсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу; 
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8) особи са инвалидитетом која користи услугу смештаја у систему социјалне заштите; 
9)  детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите; 

10) деца и младима који су напустили услугу социјалног смештаја до навршене 26 године живота; 

11) одраслим и старим лицима која су без њиховог пристанка смештени у установу социјалне заштите; 

12) лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични 

поступак. 
У области правосудне инфраструктуре Министарство правде је у протекле две године за потребе правосудних органа 

реновирало 29 објеката широм Србије, односно преко 60.000 квадратних метара у којима су смештени судови и јавна 

тужилаштва. Током 2014. радило се на 29 објеката, 2015. на 49 објеката, а у 2016. године је започета реновација Палате 

правде у Београду. 

Изградњом нових и адаптацијом постојећих објеката, повећан је број судница и тиме омогућено чешће заказивање рочишта 

и рационализација трошкова кроз обезбеђивање једне локације за смештај највећих органа, што све утиче на ефикасност 

правосуђа и правичност суђења.  

Спроведени су радови на објектима у којима су смештени судови и јавна тужилаштва, али и установе за извршење 

кривичних санкција. Реновирања, реконструкције и адаптације урађене су на зградама: Првог основног суда у Београду, 

основних судова у Лесковцу, Пироту, Сјеници, Тутину, Петровцу на Млави, Трстенику, Врању, Младеновцу, Пожаревцу, 

Чачку. Овим радовима обухваћени су и прекршајни судови у Београду, Шапцу и Рашкој, али и Апелациони прекршајни суд у 

Београду и зграда за потребе правосудних органа у Београду у Катанићевој бр. 15, адаптирана за потребе Другог основног 

суда, Другог основног тужилаштва, Апелационог тужилаштва, Државног већа тужилаца и Републичког јавног 

тужилаштва у Београду. У току је рад на изградњи потпуно нове зграде за потребе Прекршајног и Привредног суда у 

Ужицу. 
Министарство правде реализује уз подршку Делегације ЕУ у Србији кроз пројекат чији је задатак да изради процену стања 

инфраструктуре у судовима и јавним тужилаштвима, у оквиру које је ће се посебно обратити пажња на приступ правди за 

ОСИ. Дата анализа ће дати јасан пресек стања инфраструктуре у правосуђу што ће омогућити планирање неопходних 

прилагођавања. 

У погледу процесних гаранција Министарство правде је основало радну групу за израду анализе усклађености Законика о 

кривичном поступку у делу који се бави положајем жртава и усклађености са ЕУ правним тековинама из области процесних 

гаранција. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера делимично реализована. 
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*** 

 

 

Мера 3.2.7.      Праћење судских поступака у вези са случајевима кршења забране дискриминације и установљена базе 

података . 

 
Активности:   Обезбеђење праћења судских поступака у случајевима кршења забране дискриминације  

 
Индикатори:  Радити на унапређењу статистичких параметара 

База података успостављена и стављена у функцију 

 
Реализатори мере:  МПР. Учесници: ВКС, КЉМП, ОЦД, МЕО. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 
Радна група Министарства правде је развила Смернице развоја ИКТ система у Сектору правосуђа, које представљају 

основу за пуни развој ИКТ система у правосуђу чиме ће се омогућити употреба свих података чији је унос неопходан за 

праћење статистичких параметара од значаја за превенцију и сузбијање аката насиља, нетолеранције и претњи према 

осетљивим друштвеним групама у складу са начелом сразмерности обраде. Поред свеобухватног плана АП за ПГ 23 

предвиђа и  измену  Судског пословник у делу који се односи на критеријуме за дефинисање уноса података а на основу 

претходно дефинисане листе података чији је унос неопходан за праћење статистичких параметара. 

 

Закључци: Министарство правде није се изјаснило о испуњености мере у периоду извештавања. 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 3.2.8.  Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 
осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока 
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Активности:   1. Анализа узорка који доводе до препорука независних контролних органа 

2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на 
основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитника грађана и  

Покрајински омбудсман  

 
Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере 

Предложене мере дискутоване на јавним расправама 
Мере предложене Влади на усвајање 

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади  

 
Реализатори мере:  МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано  

 
Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Према Извештају Заштитника грађана за 2015. годину ефикасност у примени препорука Заштиника грађана у 

ресоруправдеје89,47%. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера делимично реализована. 
 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.10.      Израдити нацрте закона о изменама и допунама  законе и утврдити друге посебне мере у области полиције, 
безбедности и правосуђа у односу на ОСИ; избеглице, интерно расељенa лица, друге угрожене мигрантске групе и друге 

посебно осетљиве  друштвене групе. (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској 

унији, за поглавље 23 и 24) 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 
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Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 и 24 

 
Напомена: Министарство правде у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Министарство правде је израдило нацрт Закона о заштити од насиља у породици којим се уређује организација и 

поступање државних и других органа и организација и хитне мере за спречавање насиља у породици, сузбијање кривичних 

дела одређених овим законом и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици и  кривичних дела одређених овим 

законом. Поменути Закон надограђује постојећи Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља над женама у 

породици и партнерским односима. 

Министарство правде је израдило  који дефинише да следећим корисницима бесплатна правна помоћ може бити пружена 

без обзира на материјално стање:  
1)  детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред државним органом или 

органом јавне власти; 

2) лицу према коме се извршава  мера безбедности  обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или 

заштитна мера обавезног психијатријског лечења; 

3) лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања  пословне способности; 

4)  лицу које остварује правну заштиту од породичног насиља; 

5)  лицу које остварује правну заштиту од тортуре или трговине људима; 

6)  лицу које тражи азил у Републици Србији; 

7) избеглици, лицу под субсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу; 

8) особи са инвалидитетом која користи услугу смештаја у систему социјалне заштите; 
9)  детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите; 

10) деца и младима који су напустили услугу социјалног смештаја до навршене 26 године живота; 

11) одраслим и старим лицима која су без њиховог пристанка смештени у установу социјалне заштите; 

12) лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични 

поступак. 

Министарство правде је основало радну групу за израду анализе усклађености Законика о кривичном поступку у делу који се 

бави положајем жртава и усклађености са ЕУ правним тековинама из области процесних гаранција. 

Радна група је припремила нацрт Измена и допуна Кривичног законикау делу који се односи на усклађивање са Истамбулском 

конвенцијом и у доноси и пооштравање казнене политике у КД обљуба над немоћним лицем. 

 

Закључци: Министарство правде наводи да је мера делимично реализована. 
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*** 

 

 

Министарство здравља 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 

 

 

 

Министарство здравља није доставило попуњен упитник. 
 

 

 

*** 

 

 

Министарство спољних послова 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 3.1.2.      Припремити предлоге Закона о ратификацији међународних уговора који се односе на осетљиве друштвене 
групе, односно извршити законодавне промене у правцу признавања појединих стандарда садржаних у међународним 

документима. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Деца - Припремити Закон о ратификацији Трећег факултативног протокола о правима детета о процедури поднишења 
притужби Комитету за права детета 
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Активности:   Израда Нацрта закона о ратификацији Трећег факултативног протокола  
 

Индикатори:  Урађен нацрт закона Закона и  достављен Влади  
 

Реализатори мере:  МСП. Учесници: КЉМП. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано, почев од Првог квартала. 

 

Закључци: Министарство спољних послова у достављеном прилогу наводи да мера није реализована. 

 

 

 

*** 

 

   

Мултисекторско координационо тело за спровођење НАП-а за примену Резолуције СБ УН 1325 – жене, мир и 

безбедност  
 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 
 

Мера 3.1.11.   Донети и/или извршити ревизију АП за реализацију одређених стратегија које се односе на осетљиве 

друштвене групе 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
3. Жене - Припрема и предлагање Акционог плана Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у 

породици и партнерским односима 

 

Активности:   Израда Акционог плана  за спрово-ђење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама  

у породици и пратнерским односима. 
 

Индикатори:  Формирана радна група. 
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Одржана јавна расправа. 
Припремљен предлог Акционог плана. 

Предлог Акционог плана достављен Влади. 
 

Реализатори мере:  МРЗБСП, Мултисекторско координационо тело за спровођење АП за примену Резолуције 1325.  

Учесници: СИПРУ, ОЦД, МЕО. 
 

Рок за испуњење мере:  У складу са роком из Акционог плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, 
за  поглавље 23. 

 

Мултисекторско координационо тело за спровођење АП за примену Резолуције 1325  није се састајало од октобра 2015. 
године, a новим НАП-ом није предвиђено његово постојање, самим тим нисмо добили информацију о испуњењу мере. МО у 

одговору на Закључак о Ревизији АП наводи да као реализатора мере треба навести МУП. 

 

 

*** 

 

 

Служба за управљање кадровима 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 

 

 

Мера 4.1.6.       Обезбедити стручне обуке државних сужбеника у вези са применом антидискриминаторних прописа у односу 

на осетљиве друштвене групе. 

 

Активности:   1. У годишњем плану обуке, из тачке „“Људска права“ издвојити подтачку „Заштита од дискриминације“ и  

предвидети је као посебну тачку, коју сваке године прилагођавати у односу на податке о дискриминаторским 

праксама и актима дискри-минације према одређеним осетљивим друштвеним групама и планом потреба  

 
Индикатори:  У усвојен План обуке за сваку календарску годину,  у коме је као посебна тачка  предвиђена „Заштита од дис- 

криминације“ и утврђен план потреба  
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Реализатори мере:  СУК. Учесници: Ресорна министарства, ОЦД. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 

 

Закључци: Служба за управљање кадровима наводи да је мера реализована. 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 4.1.6.       
  

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1.Нац. мањине - и других прописа у области мањинске политике, а посебно посебних ситуација у којој се налазе припадници 

ромске националне мањине. 
2.Жене - и природи и ефектима посебних мера афирмативне акције и проблематику насиља у породици 

3.ЛГБТИ лица - примени АД прописа о сексуланој орјентацији и родном идентитету 

4.Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - о међународним документима и стандардима 
који се односе на ова лица 

 

Индикатори:  Предвиђена посебне подтачке које ће бити анализиране у оквиру програма обуке у зависности од потреба за 

сваку календарску годину  

 
Реализатори мере:  СУК. Учесници: ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 

 

Закључци: Служба за управљање кадровима наводи да је мера реализована. 
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*** 

 

 

Мера 4.1.6.      

   

 

Активности:   2. Израда приручника о заштити од дискриминације посебно у односу на осетљиве друштвене групе за  
потребе едукације у образовању 

 

Индикатори:  Израђен приручник о заштити од дискри-минације, поступању пред Повереником за ЗР и познавању основних  
проблема са којим се суочавају осетљиве групе а које доводе до случајева дискриминације пред државним 

органима 
 

Реализатори мере:  СУК. Учесници: ОЦД. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 

 

Напомена: Служба за управљање кадровима у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

- Делимично (у току су оквирни преговори са Повереником за заштиту равноправности у вези са припремом и израдом 

приручника. Израда приучника се очекује у 2016. години) 

 

Закључци: Служба за управљање кадровима наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.1.6.     

    

 

Активности:   3. Израда родне анализе садржаја програма обуке и спровођење обуке државних службеника  
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Индикатори:  Израђена родна анализа садржаја програма обука 

Спроведена годишња обука за државне службенике по Програму и Плану потреба 
Спроведено праћење и  евалуација резултата обуке 

 

Реализатори мере:  СУК. Учесници: ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 
 

Напомена: Служба за управљање кадровима у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

- Делимично –за индикатор 1. (у току су преговори са Координационим телом за родну равноправност Владе РС и са Тимом 

за социјално укључивање и смањење сиромаштва, у вези са проналажењем донаторских средстава и експертизе неопхпдне 

за израду родне анализе садржаја програма обука. Израда родне анализе садржаја програма обуке очекује се у току 2016. 

године) 

 

Закључци: Служба за управљање кадровима наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 
 

Мера 4.1.6.        

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
5.ОСИ - организовање on-line тренинга о правима особа са инвалидитетом 

 

Индикатори:  Организовани on-line тренинзи преко веб-презе-нтације Савета за особе са инвалидитетом, као део стручног  

усавршавања 

Спроведена годишња обука за најмање 30 службеника 
 

Реализатори мере:  СУК, СОИН. Учесници: Ресорна министарства и органи државне управе. 
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Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину 

 
Напомена: Служба за управљање кадровима у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Делимично - Како се Савет за особе са инвалидитетом није састајао од јануара 2016. године, очекујемо у наредном 

периоду, по формирању Савета, састанак са предстваницима Савета у циљу остваривња овог индикатора, односно 

осмишљавања програма online обуке и њеног укључивања у Програм општег континуираног стручног усавршавања 

државних службеника 

 

Закључци: Служба за управљање кадровима наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.2.3.       

  

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Нац. мањине - Спровођење и пуна имплементација Закључка Владе РС о мерама за повећање учешћа припадника 
националних мањина у органима државне управе и израда акционог плана запошљавања припадника НМ. Веза са мером 

3.1.3. 

 

Активности:   1.  Имплементирати закључак Владе  

2. Израдити план активности за повећање учешћа припадника националних мањина у органима државне  
управе и јавним службама   

3. Законско уређење утврђивања начина вођења евиденција о броју припадника националних мањина у 

органима државне управе           

Индикатори:  Израђен план активности 

Законом утврђен начин вођења евиденције       
 

Реализатори мере:  СУК, за акт. 1. и 2, МДУЛС, за акт. Учесници: Друга ресорна министарства и органи државне управе  
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано, за 1. активност . 
 

Напомена: Служба за управљање кадровима у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

Поводом реализације предметног Закључка Владе, указујемо да је Заштитник грађана поднео Влади, Иницијативу број 45-

218/09, дел број 3803 од 17.03.2010. године, за измене и допуне Закона о државним службенцима  и других закона, којим би се 

ближе уредило остваривање Уставом загарантовано право грађана, односно обавезе државних органа, јавних служби, 

органа аутономне покрајине и једница локалне самоуправе да при запошљавању воде рачуна о националном саставу 

становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина, тако што би се законима прописао начин 

вођења евиденција о националној припадности запослених и уредила друга потребна питања. 

Стога указујемо да је ради реализације наведених мера и активности потребно претходно обезбедити адекватан правни 

оквир. 

Из наведеног, Служба није планирала буџетска средства за ове намене у 2015. години, као ни пројекцијом буџета за 2016. 

годину нити је обезбедила донаторска средства за ове намене. 

 

Закључци: Служба за управљање кадровима наводи да мера није реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Канцеларија за људска и мањинска права 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 

 

 

Мера 3.1.1.   Хармонизовати оне прописе у области забране дискриминације који нису у потпуности усклађени са 

релевантним прописима ЕУ 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
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Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - предвидети као посебан случај дискриминације 
дискриминацију избегица, тражилаца азила одн. лица који уживају неки од законом предвиђених видова међународне 

заштите. 
Верске заједнице - предвидети да разлика која је заснована на религији неког лица неће представљати дискриминацију када 

религија представља истински, легитиман и оправдан професионални захтев у црквама, верским заједницама и другим 

организацијама чији је систем вредности заснован на религији. 
Деца - обезбедити приступ и учешће деце у поступку пред Повереником за ЗР по притужбама по мери детета. 

 
Активности:   Измене постојећих прописа у области родне равноправности и њихова пуна имплементација са директивама и  

препорукама ЕУ. 

 
Индикатори:  1.Резултати анализе са препорукама; 

2.Израђен радни текст прописа; 

3.Одржана јавна расправа; 

4.Нацрти достављен Влади. 

 
Реализатори мере:  МРЗБСП, КЉМП. Учесници: КЕИ, СИПРУ, ОЦД, МЕО, КИМ, Уза СЦВЗ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано, почев од Четвртог квартала 2015. 

 

Напомена:  
 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да мера није реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.1.4.  Пратити спровођење ратификованих међународних уговора и закона који се односе на превенцију и заштиту од 

дискриминације у циљу њихове пуне примене и успоставити механизам владе високог нивоа за спровођење свих препорука 

механизама УН за људска права 
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Активности:   1.Израдити и поднети извештаје релевантним међународним телима о спровођењу ратификованих  
међународних уговора. 

 
Индикатори:  Израђени и поднети извештаји. 

 

Реализатори мере:  КЉМП. Учесници: Надлежни органи државне управе у одређеној области, СИПРУ, ОЦД. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за активност бр. 1. 
 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да је: 

Извештај о примени препорука број 17. и 23. из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези 

са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена 

(CEDAW/C/SRB/2-3) Влада је усвојила  31. децембра 2015. године. Достављен је у јануару месецу CEDAW Комитету. На 15. 

заседању Комитета за права особа са инвалидитетом, 5-6. априла 2016. године у Женеви, делегација Републике Србије је 

представила Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Комитет је  усвојиo Закључне 

примедбе са препорукама Републици Србији за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у наредном 

извештајном периоду. Канцеларија за људска и мањиснка права је, у складу са препорукама,  доставила Закључна запажања 

Комитета УН о правима особа са инвалидитетом (CRPD/C/SRB/CO/1)  свим релевантинм ресорима, на свим нивоима 

власти, уз напомену да је Република Србија у обавези да у наредном периоду усмери пажњу на спровођење конкретних 

препорука како би се постигло унапређење  положаја и квалитета живота  особа са инвалидитетом. 

У оквиру твининг пројекта посета експерата у вези са разменом искуства у вези УПРа и спровођења препорука механизама 

УН за њудска права планирана је за наредни извештајни период тј. јул 2016. години 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 
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Мера 3.1.7.  Припремити нацрте о изменама и допунама постојећих закона и утврдити друге посебне мере у области државне 

управе и забране дискриминације и посебно усагласти различите механизме судске заштите утврђене општим и посебним 

антидискриминационим законима, ради унапређења њене делотворности. 

 

Активности:   Пружање подршке националним саветима националних мањина у реализацији њихових надлежности. 

 
Индикатори:  Издвојена средства. 

 
Реализатори мере:  КЉМП. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 
 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да је: 
У оквиру твининг пројекта у извештајном периоду у вези са активношћу Пружања подршке националним саветима 

националниих мањина у реализацији њихових активности одржане су две обуке у области забране дискриминације за 

припаднике НЦНМ, за које су у јануару и априлу 2016 припремљени програми обука. 

14. јуна 2016 одржана је обука под називом "Модул А - Увод у антидискриминациони оквир 

Ова обука имала је за циљ упознавање са: 

- Акционим планом за за примену Стратегије превенције и заштиту од дискриминације, 

- Тренутним антидискриминационим законодавством, и 

- Системским механизмима за борбу против дискриминације 

- 16. Јуна 2016 одржана је обука под називом "Модул Б - Поступање по притужбама – нулта толеранција за 

дискриминацију" 

Ова обука имала је за циљ упознавање са: 

- Идентификацијом дискриминације на основу постојећих законских одредби, 

- Процедуром за поступање по притужбама на дискриминацију , и 

- Механизмима за борбу против дискриминације – којим се институцијама могу поднети притужбе. 

Обукама су пристотвали представници једанаест савета националних мањина, иако је позив био упућен свим саветима 

националних мањина 

У извештајном периоду први и други квартал 2016. године,  укупна утрошена средства у оквиру ИПА 2013 Твининг пројекта 

”Подршка у унапређењу људских права и нулта толераниција за дискриминацију”, која се поред наведених спроведених 

активности у оквиру мере 3.1.7. односе и на друге реализоване активности у оквиру других мера  где се твининг пројекат 

наводи као извор финансирања (веза са мерама 3.1.13., 4.1.7, 4.1.9), као и на административне трошкове и друге пројектне 
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активности,  износе 222.000 евра ( од чега се 5% односи на кофинансирање из редовних буџетских средстава – 11.100 евра, а 

осталих  210.900 евра су утрошена донаторска средства из ЕУ фондова) 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.1.10.    Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве  
друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   

2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 
(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  
4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  

6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  
7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 

стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да је: 
Канцеларија за људска и мањинска права је координирала процесом израде Стратегијe за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године. Влада Републике Србије је усвојила Стратегију 3.марта 
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2016. године. Нова стратегија је усклађена је економским приликама, трендовима, стратегијама и јавним политикама које 

се спроводе у Републици Србији, као и стандардима Европске уније по угледу на Стратегију Европа 2020. Стратегија је 

заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима којима су уређена поједина питања 

унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и 

Ромкиња исказаним Оперативним закључцима са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” 

(за период 2015−2017. године)  и Акционом плану за поглавље 23.За разлику од претходне Стратегије  мере друштвеног 

укључивања усмерене су на мањи број области, односно конкретније резултате, то су  образовање, запошљавање и 

економско оснаживање, становање,  здравље и социјална заштита.Сам процес израде документа је био систематичан и 

транспарентан. Припадници ромске заједнице били су у пуној мери укључени у израду документа, кроз учешће у експертској 

радној групи, а на челу Међуресорне радне групе био председник Националног савета ромске националне мањине.Јавне 

расправе одржане су у целој Србији са организацијама цивилног друштва, ромским мрежама, локалним самоуправама у 

Србији, Националним саветом ромске националне мањине, министарствима у Влади, стручном јавношћу и другима у циљу 

постизања пуне сагласности око текста докумената. 

 

На Трећем по реду Семинару о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији одржаном 11. јуна 2015. године у 

организацији Владе РС и Европске комисије договорени су Оперативни закључци за период од 2015. до 2017. године који 

представљају преузете обавезе Србије са циљем унапређења положаја Рома и Ромкиња, као и модел извештавања и начин 

праћења напретка овој области. 

 

С тим у вези, Канцеларија за људска и мањинска права заједно са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 

отпочела је процес  припреме годишњег извештаја о реализацији Оперативних закључака. Упитници у складу са 

Оперативним закључцима обухватају седам ресора -  међуресорна питања, упис у матичне књиге, образовање, здравствена 

заштита, социјална заштита, становање и слобода кретања. 

 

Осим дела преузетих обавеза у домену праћења Оперативних закључака, Канцеларија је у протеклом периоду иницирала 

активности на реализацији појединих закључака  у оквиру пројекта „Техничка подршка Канцеларији за људска и мањинска 

права у спровођењу Стратегије за унапређивање положаја Рома“ који спроводи Мисија ОЕБС-а у Срибији, а финансира 

Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА). 

 

Једна од препорука ЕК се односила се на потребу анализе разлога рада значајног броја Рома у сивој економији. С тим у вези, 

Канцеларија за људска и мањинска права је иницирала израду студије/анализе која треба да утврди кључне узроке, али и да 

понуди могућа решења када је у питању решавања овог питања,  као и одржавње дводневног скупа размене праксе и 

искустава, посвећеног питањима ангажовања Рома и Ромкиња у сивој економији. На скупу су активно учешће узели  

представници локалних самоуправа, Националне служба за запошљавање, центра за социјални рад, ромски координатори, 
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предузетници, организације и удружења који развијају различите програме за запошљавање Рома, као и ромски 

предузетници у оквиру различитих пројеката.  

 

Оперативни закључак који се односи на унапређење образовног статуса Рома, између осталог, подразумева чвршћу 

међусекторску сарадњу у локалној заједници између сектора здравства, образовања и социјалне заштите уз активну 

подршку релевантних служби локалних самоуправа и цивилног друштва, као и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.  

 

У циљу испуњења овог закључка у оквиру поментуог пројкта организован је дводневни скуп размене искустава локалних 

самоуправа на тему „Унапређење образовног статуса ромске популације кроз сагледавање механизама за спречавање 

осипања деце из система образовања“. На скупу су учествовали представници шест локалних самоуправа: Бојник, 

Крушевац, Смедерево, Сомбор, Стара Пазова и Сурдулица. Тимови из општина/ градова, састојали су се од представника 

локалних самоуправа, координатора за ромска питања, педагошких асистената, андрагошких асистената, представника 

центара за социјални рад, представника предшколских установа, основних школа и дома здравља. У вези са овим питањем 

припремљен је и Извештај о механизмима сарадње у локланој заједници који доприносе унапређењу образовног статуса 

ромске популације. 
 

АП за поглавље 23 и Оперативним закључима договореним са ЕК, препозната је потреба координисаног прикупљања и 

обраде аналитичких података из приоритетних области када је инклузија Рома у питању. С тим у вези је у претходном 

извештајном периоду, у оквиру пројекта ИПА 2012 „Европска подршка за инклузију Рома – Овде смо заједно“ који  се 

финансира средствима Европске уније, а спроводи од стране Мисије ОЕБС-а у Србији  уз подршку свих релевантних ресора и 

у сарадњи са Републичким Заводом за статистику успостављена база података.  У овом извештајном периоду  

кумулативно 97 локалних самоуправа је доставило попуњене упитнике за базу података.  

 

Секретаријату Европске комисије против расизма и нетолеранције 31.5.2016. године достављена је информација у вези са 

активностима које држава предузима у циљу примене препорука из Четвртог извештаја ЕКРИ о Србији и четири опште 

теме (законодавне активности, говор мржње, сузбијање расно мотивисаног насиља и интеграционе политике, у оквиру 

припреме за периодичну посету ЕКРИ делегације Србији, током  Петог циклуса мониторинга 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера делимично реализована. 
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*** 

 

 

Мера 3.1.11. Донети и/или извршити ревизију АП за реализацију одређених стратегија које се односе на осетљиве друштвене 

групе. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
2.Жене - Ревизија Националног ак-ционог плана  за примену Резолуције 1325 СБ УН  - Жене, мир и безбедност у Републици 
Србији (2010-2015). 

 

Активности:   Израда ревизије Акционог плана за примену Резолуције 1325. 
 

Индикатори:  Одржана јавна расправа. 
Припремљен предлог АП и достављен Влади. 

 

Реализатори мере:  КЉМП. Учесници: НСРНМ, ОЦД, МО. 
 

Рок за испуњење мере:  Почев од Четврти квартала 2014. 

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да је: 
Мера је у надлежности МО, релизована је у претходном извештајном периоду. 
 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована у претходном извештајном периоду. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.1.12.  Установити механизме за праћење и реаговање на случајеве вишеструке дискриминације 

 

 

Активности:   1.Посебну пажњу посветити случајевима вишеструке диск-риминације. 
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                          3.Утврдити разлоге случајева вишеструке дискриминације и отклонити њихових последица. 
 

Индикатори:  Образовано тело за праћење и реаговање на случајеве вишеструке дискриминације. 
 

Реализатори мере:  КЉМП. Учесници: МЗ, МРЗБСП, МУП, Друга мин, НС, РНМ, ОЦД. 

 
Рок за испуњење мере:  За активност 1 Контиуирано. 

                                            За активност 3 Континуирано од формирања механизма. 
 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да: 

Твининг пројекат ”Подршка у унапређењу људских права и нулта толераницја на дискриминацију”, не садржи циљеве који се 

односе на успостављање тела за мониторинг и реаговање у случајевима вишеструке дискриминације.  

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да мера није реализована. 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 3.1.13. Јачати свест код широког круга грађана о неопходности и потреби спречавања дискриминације и поштовања 
забране дискриминације и промовисање културе толеранције према осетљивим друштвеним групама. 

 

Активности:   1. Израда промоматеријала и специјализованих водича и приручника како за саме осетљиве групе тако и ради  

упознавања широког круга грађана са њиховим специфичностима и проблемима. 

2. Повећање броја медијских прилога о осетљивим друшвеним групама. 
3. Кроз одржавање скупова, трибина и на друге начине, афирмисати културу толеранције према осеттљивим 

друштвеним групама. 

 

Индикатори:  Израђен промоматеријал и специјализовани водичи и приручници.  

Израђен промоматеријал о инклузији Рома у спровођењу локалних политика унапређења положаја Рома. 
Број медијских прилога о осетљивим групама повећан. 

Трибине и скупови којим се афирмише култура тоелранције одржани. 
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Реализатори мере:  КЉМП. Учесници: КСЦД, ОЦД, МФ, МДУЛС, МЗ, МРЗБСП, МУП, Друга министарства, НСРНМ, 

Медији. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 
Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да: 

КЉМП је расписала конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији у 

септембру 2015. године. Подржано је 36 удружења у укупном износу од 16.962.855,23РСД. Основ за дефинисање 

приоритета конкурса су биле препоруке које проистичу из Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању 

Рома и Ромкиња у Републици Србији. Подржани су пројекти којима се остварује унапређење квалитета живота ромске 

популације кроз креирање и промовисање интегралних локалних услуга, сервиса или програма;  подстицање позитивног 

деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације, као социјално угрожене популације; 

реализација програма намењених већем укључивању Ромкиња и младих припадника ромске популације. У оквиру ових циљева 

подржане иницијативе између осталог усмерене на економско јачање младих Рома, радну активацију, образовање, 

здравствену заштиту, подршку раном развоју, вишеструко дискриминисане особе, оснаживање Ромкиња,  превенцију 

трговине људима, и друго. У оквиру смерница је наглашено да  је пожељно да  пројекат и пројектне активности буду 

промовисане у јавности, медијима. Са реализацијом пројектних активности започело се у новембру 2015. године у трајању 

од четири месеца. Сва удружења су реализовала медијске кампање,  на ТВ и радио станицама, друштвеним мрежама. 

 

У циљу јачања капацитета за ефикасније праћење спровођења активности које су предвиђене овим документом и 

сагледавање предлога за унапређење Акционог плана реализоване су бројне обуке у којима су учествовале контакт особе и 

представници ресорних министарстава/инситуција – реализатора мера и организација цивилног друштва:  

У мају месецу, у Београду, КЉМП је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржала дводневну обуку за организације цивилног 

друштва на тему “Улога организација цивилног друштва  у процесу праћeња реализације Акционог плана за примену 

стратегије превенције и заштите од дискриминације“. 

У јуну месецу, у Шапцу, КЉМП и Министарство   за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз подршку  

Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права, одржали су тродневну обуку за контакт особе и 

представнике министарстава и институција - реализатора мера из АП-а на тему “Основе антидискриминационе политике 

и праксе“ , 

 

У циљу достизања индикатора предвиђених Акционим планом, у оквиру ИПА 2013, твининг пројекта“ Подршка унапређењу 

људских права и нулта толеранција за дискриминацију“ који спроводе Канцеларија за људска и мањинска права и Повереник 

за заштиту равноправности у сарадњи са Институтом за људска права „Лудвиг Болцман“ из Аустрије и Канцеларијом за 
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националне мањине Владе Словеније, током маја 2016.г реализоване су: дводневна обука за руководиоце у Министарству 

унутрашњих послова на тему “Међукултурна комуникација и борба против дискриминације“.; дводневна обука за 

представнике полиције на тему“Лидерство и борба против дискриминације“ ; дводневна обука за полазнике Правосудне 

академије и будуће судије у сарадњи са Правосудном академијом на тему“Спровођење антидискриминационог 

закконодавства у Републици Србији“.  

 

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије, у сарадњи са Националним саветом ромске националне 

мањине обележила је 8. април низом активности поводом Међународног дана Рома у сарадњи са националним саветом 

ромске националне мањине, државним органима, локалним самоуправама, организацијама цивилног друштва, међународним 

партнерима и медијима. 

Изложба фотографија под називом "Уснија Реџепова – живот Коштане" отворена у фоајеу друге галерије Народног 
позоришта у Београду. 

Истог дана организован и округли сто на тему "Роми и Поглавље 23" у Клубу посланика у Београду. 

У амфитеатру на Нишавском кеју, код споменика Шабану Бајрамовићу у Нишу одржан концерт и културно-уметнички 

програм. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права обележила је  Дан матерњег језика са  Националним саветима националних 

мањина, државним органима, институцијама, независним телима.Представницима 41 медија уручене су захвалнице за 

медијски допринос у промовисању љдуских и мањинских права у прошлој години, а з 13 захвалница представницима медија 

који су у претходној години својим радом пратили рад Националних савета и извештавали на језицима националних мањина. 

 

(За ове активности  је исплаћено 780.000 РСД буџетских средстава) 

 

У извештајном периоду  није се отпочело са реализацијом ове активности у  оквиру  ИПА 2013 Твининг уговора,она је 

планирана за извештавње у наредним периодима 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 
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Мера 3.2.1. Обезбедити делотворну превенцију ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим друштвеним 

групама. 

 
Активности:   1.Организовање годишње јавне кампање са циљем промоције толеранције, равноправности  и једнакости  

осетљивих група у друштву. 

2. Објављивање прилога и учешће у емисијама у ел. медијима којима се промовишу ненасиље и толеранција 
према осетљивим друштвеним групама. 

 
Индикатори:  Организована јавна кампања. 

Број медијских  прилога. 

 
Реализатори мере:  КЉМП. Учесници: ОЦД, НСНМ, Стручњаци, Медији. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи да је: 
Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног конкурса за пројекте удружења ради 

заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ финансијски 

подржала 33 пројекат. Пројекти подразумевају реализацију великог броја трибина, округлих столова, медијске кампање на 

локалном нивоу и сл.  са циљем повећања информисаности о љуским правима осетљивих друштвених група. Опредељена 

средстава на конкурсу су 15.410.138 рсд (осам иницијатива усмерено на жене, шест-децу и младе; седам-старије особе; 

пет-особе са инвалидитетом; четири-ЛГБТИ особе и 3 на избеглице,интерно расељена лица и друге угрожене мигрантске 

групе. 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1. 
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Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Жене- Промена традицоналних, патријархалних стереотипа о родним улогама мушкарца и жена у породици и широј 
заједници и на раду, ради постизања фактичке равноправности, подизање свести јавности о облицима родно засноване 

дисркиминације и спречавање насиља заснованог на разлици у полу 

 
Активности:   1. Вођење медијске камапње и подршка производњи медијских садржаја којим се указује на неопходност  

промене стереотипа о родним улогама, и вођење кампања јавног заговоарања којом се указује на вишеструке 
последице које дискриминаторско поступање засновано на роду производи и промовисање позитивних модела 

рр у друштву 

2. Вођење медијске кампање за спречавање насиља заснованих на разлици у полу 
Индикатори:  Организовање медисјке кампање 

Број медијских прилога 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП, КЉМП, МКИ. Учесници: ОЦД, МЕДИЈИ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 

ВЕЗА СА 3.2.1 Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног Конкурса за пројекте 

удружења ради заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ 

финансијски подржала девет пројеката усмерених на унапређење положаја жена, средствима у износу од 4.182.744,15  

РСД. Пројекти се реализују на локалном нивоу и подразумевају одржавање великог броја радионица, фокус група, обука, 

медијских кампања и сл. са циљем подизања нивоа знања и свести о људским правима жена; указивања на проблеме са 

којима се суочавају самохране мајке, Ромкиње-повратнице по уговору о редамисији и жене на селу, као  и упознавању са 

функционисањем механизама заштите. Један број пројеката је усмерен на превенцију и препознавање насиља над женама, 

као и оснаживање жена како би пријавиле насиље у породици и оспособиле се да се заштите. ПППредвиђене су и едукације 

за медије у циљу објективног, недискриминаторног и коректног извештавања о насиљу над женама 

 

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије у сарадњи са Одбором за људска и мањинска права и 

равноправност полова Народне скупштине Републике Србије обележила је Међународни дан жен под слоганом „Својом 

снагом мењамо свет“  у  Народној скупштини Републике Србије.Учешће на трибини узеле су  представнице Владе Републике 

Србије, Народне скупштине, локалних самоуправа, независних државних органа,  предузетнице, организације цивилног 
друштва, међународне организације, јавне личности које се залажу за промоцију права жена  и медији  
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(за ову активност је исплаћено 423.000 РСД буџетских средстава) 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1. 

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу: 
2. Деца - Кампања за усвајање позитивних (афирмативних) социјалних ставова према деци, посебно према деци из осетљивих 

друштвених група.  

 
Активности:  1. Вођење кампање јавног заговарања и подршка производњи медијских садржаја за усвајање афирмативних  

 социјалних ставова према деци из осетљивих друштвених група. 
 

Индикатори:  Организовање јавне кампање; 

                          Број медијских прилога.  

 

Реализатори мере: КЉМП, МРЗБСП. Учесници: МКИ, КСЦД, ОЦД, МЕО, Стручњаци, Медији. 

 

Рок за испуњење мере: Континуирано. 

 
Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 

ВЕЗА СА 3.2.1 Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног конкурса за пројекте 

удружења ради заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ 

финансијски подржала осам пројеката организација цивилног друштва која су усмерена на унапређење положаја деце и 

младих, средствима у износу од 3.496.768,00  рсд.  
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Канцеларија за људска и мањинска права обележила је на Тргу Републике у Београду Међународни дан породице под 

слоганом "Породица-моја лука". Учешће су узели породице са децом, представници националних савета националних мањина,  

организације цивилног друштва, државне институције и органи, шира јавност, медији. 

 (за ову аквивност је исплаћено  420.000 РСД буџетских средстава). 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1. 

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
3.ЛГБТИ/трансродне особе - Афирмисање културе толеранције код широког круга грађана према ЛГБТИ/трансродним 

особама, унапређење дијалога о неопходности постизања пуне равноправности ради остваривања начела једнакости и 
једнаких права и превентивно деловањe ради остваривања права на мирно окупљање 

 

Активности:   1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости  
и једнаких права ЛГБТИ-трансрод. лица 

2. Активно промовисање сарадње, комуникације и заједничког рада са ЛГБТИ заједницом;. 

3. Реализовање пројеката превенције са циљем промовисања и поштовања различитости 

4. Предузимање превентивних мера, као и идентификовање потенцијалних безбедносних претњи и њихово 

отклањање, ради ефикаснијег остваривања права на слободу мирног окупљања грађана, постизања 
безбедности учесника на ЛГБТИ скуповима и заустављању акти насиља и сличних облика кршења људских 

права, заснованих на сексуалној оријентацији и родном идентитету 

5. Редовни састанци са организа-торима „Параде поноса“. 

Индикатори:  Организована медијска кампања  

Број медијских и штампаних прилога 
Број медијских прилога, саопштења, одржаних састнака  

Унапређен степен толеранције утврђен кроз релевантна истраживања 
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Безбедно оджавање окупљања ЛГБТ ТРО у затвореном и отвореном простору 
Број одржаних састанака са органи-заторима параде поноса  

 
Реализатори мере:  КЉМП, МКИ – активност 1, МУП. Учесници: МКИ, КСЦД, ОЦД, Стручњаци, Медији, МЕО, ЈЛС. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано.  

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 
ВЕЗА СА 3.2.1 Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног конкурса за пројекте 

удружења ради заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ 

финансијски подржала четири пројеката организација цивилног друштва која су усмерена на унапређење положаја ЛГБТИ , 

средствима у износу од 1.000.000,00 

Пројекти подразумевају реализацију великог броја радионица, фокус група, обука, медијских кампања на локалном нивоу и сл. 

са циљем подизања нивоа знања и свести о случајевима дискриминације са којом се суочавају ЛГБТИ особе, јачања 

компетенција запослених у области социјалне заштите с нагласком на локални ниво,  антидискриминационим политикама и  

др 

 

Представници и представнице Канцеларије за људска и мањинска права учeствовали су на стручним конфeрeнциjама и 

догађајима који су се бавили ЛГБТ тематиком, међу којима су били и „ЛГБТИ Караван“ и „Понос Србије“. „ЛГБТИ 

Караван“  одржавао се у 10 градова у Србији (Апатин, Врбас, Врњачка Бања, Инђија, Нови Сад, Крагујевац, Крушевац, Ниш, 

Свилајнац, Зрењанин, Београд), а као главну тему имао је положај ЛГБТИ особа у Републици Србији, односно питање родног 
идентитета и сексуалне  оријентације који су другачији од нормативних. На трибинама у оквиру каравана  говорила је и 

представница Канцеларије за људска и мањинска права, која је представила компоненте пројекта „Стварање толеранције и 

разумевања према ЛГБТ  популацији у српском друштву“. 

 

Представници Канцеларије за људска и мањинска права учествовали су на четвртом ИДАХО форуму у Копенгагебу, Данској, 

као и на 16. састанку неформалне мреже Владиних фокал поинт особа за ЛГБТИ питања, где су представљене кативности 

реализоване у РС у циљу унапређења ЛГБТИ особа у 2015. години. 

"Понос Србије" , транс* прајд одржан је 25.јуна 2016. године, то је уједно била прва шетња која је прошла без иједног 

инцидента , уз минимално полицијско обезбеђење.  

Почетак спровођења националне медијске кампање очекује се током друге половине 2016. године, због кашњења 

проузрокованог процедурама јавне набавке. 
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У извештајном периоду  није се отпочело са реализацијом ових активности у  оквиру  ИПА 2013 Твининг уговора, спровођење 

одређених 

активности је планирано за наредни период. 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.       

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Организовање медијске камапње о 
неопходности спречавања дискриминаторског понашања према мигранитима и промовисању толеранције и заједничког 

живота  

 

Активности:   1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости  

и једнаких права миграната. 

 

Индикатори:  Повећан број медијских прилога. 

 

Реализатори мере:  КИМ, МКИ, КЉМП. Учесници: ОЦД, СТРУЧЊАЦИ, Медији. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 

Веза са мером 3-2.1 

Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног конкурса за пројекте удружења ради 

заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ финансијски 
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подржала три пројеката организација цивилног друштва која су усмерена на унапређење положаја избеглица, ИРЛ и 

миграната,средствима у износу од  

 845.700,00 рсд 

 

Активности су сумерене на мотивацију расељенихлица за повратак,идентификација насеља са расељеним лицима, пружање 

психоцоцијалне подршке породицама и пједницима, идентификација проблема избегливца и расељених лица која живе у 

неформалним колективним центрима који су исељени, информативне кампање, јачање окружења за прихватање 

повратника по споразумимао реадмисији. 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.       

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
5. ОСИ- Подизање свести о правима особа са инвалидитетом, кроз спровођење информативне и медијске кампање и 
одржаних предавања против дискриминације и стигматизације ОСИ  

 

Активности:   1. Вођење информативне и медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања  

начела једнакости и једнаких права ОСИ  

 
Индикатори:  Повећан број медисјких при-лога, предавања на Правном факултету (правна клиника) у Нишу, Београду и  

Новом Саду  

 

Реализатори мере:  КЉМП, МРЗБСП, МКИ. Учесници: ОЦД, НООИС, СТРУЧЊАЦИ, МЕДИЈИ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 
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Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 
Веза са мером 3.2.1 

Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног конкурса за пројекте удружења ради заштите 

и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ финансијски подржала пет пројеката 

организација цивилног друштва која су усмерена на унапређење положаја особа са инвалидитетом, средствима у износу од 2.664.388, 

00 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.1.       
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

6. Старији - Кампања за усвајање позитивних/афирмативних соција-лних ставова према  старијима (афирмативна акција), 

утврђивање  облике промоција добрих пракси (сајмови, конгреси, посете ) и систем награђивања добрих пракси као  
саставних елемената кампање 

 

Активности:   1. Вођење камање јавног заговарања и подршка производњи медијских садржаја за усвајање афирмативних  

социјалних ставова преме старима и утврђивање облика промоција добрих пракси 

 
Индикатори:  Број медијских прилога и организованих  трибина 

Утврђени облици добрих пракси 
 

Реализатори мере:  КЉМП, МКИ. Учесници: ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 
Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 
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ВЕЗА СА 3.2.1 Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног конкурса за пројекте 

удружења ради заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ 

финансијски подржала седам пројеката организација цивилног друштва која су усмерена на унапређење положаја старијих 

особа , средствима у износу од 3.486.798,00 рсд 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.8. Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 
осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока. 

 
Активности:   1. Анализа узрока који доводе до препорука независних контролних органа;   

2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на           
основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитник грађана и 

Покрајински омбудсман.  

 
Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере; 

Предложене мере дискутоване на јавним расправама;  

Мере предложене Влади на усвајање;  

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади. 

 
Реализатори мере: МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 
Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 
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Почетак спровођења активности "Анализирање посебних случајева дискриминације ЛГБТ особа са којима се суочавају 

Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана, Покрајински омбудсман у циљу елиминисања њихових узрока и 

последица", очекује се током друге половине 2016. године, како би се спровела еваулација ефеката националне медијске 

кампање  анализама случајева дискриминације пре и током спровођења медијске кампање. 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да мера није реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.9.  Обезбедити подршку установама, организацијама и програмима који се реализују као непосредна психолошка, 
материјална и друга помоћ жртвама насиља према припадницима осетљивих друштвених група. 

 

Активности:  1. Oбезбедити материјална средства ради помоћи у реализовању програма установа и организација који се 
реализују као помоћ жртвама насиља:  

- НАДЕЛ - СОС телефон за помоћ деци жртвама насиља, 
- СОС телефон,  

- сигурне куће за жене и децу жртве насиља,  

- сигурне куће за жртве насиља услед сексуалне оријентације и др; 
2.  Проширени и утврђени нови програми који се реализују као помоћ жртвама насиља; 

3. Обезбедити подршку и помоћ установама и организацијама које пружају непосредну психолошку помоћ 

жртвама. 

 

Индикатори:  Материјална средства обезбеђена; 
Повећан број жртава које су добиле помоћ. 

 

Реализатори мере:  МРЗБСП, КЉМП. Учесници: МЗ, Установе, ОЦД, МО, ЈЛС. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку буџетску годину. 

 

Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 
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Канцеларија за људска и мањинска права је у априлу месецу 2016. године у оквиру јавног Конкурса за пројекте удружења 

ради заштите и унапређења људских права „Спровођење антискриминационих политика у Републици Србији“ финансијски 

подржала девет пројеката усмерених на унапређење положаја жена, средствима у износу од 4.882.744,15  РСД. Пројекти 

се реализују на локалном нивоу и подразумевају одржавање великог броја радионица, фокус група, обука, медијских кампања 

и сл. са циљем подизања нивоа знања и свести о људским правима жена; указивања на проблеме са којима се суочавају 

самохране мајке, Ромкиње-повратнице по уговору о редамисији и жене на селу, као  и упознавању са функционисањем 

механизама заштите. Један број пројеката је усмерен на превенцију и препознавање насиља над женама, као и оснаживање 

жена како би пријавиле насиље у породици и оспособиле се да се заштите.  
 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 
*** 

 

 

Мера 4.2.3.   

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Националне мањине - Унапређење компетенција младих припадника националних мањина за рад у државним 
институцијама у Републици Србији. 

 

Активности:   Спровођење пројекта стажирање младих припадника националних мањина у државним институцијама у  

Републици Србији. 

 
Индикатори:  Број обучених припадника надионалних мањина. 

 

Реализатори мере:  КЉМП. Учесници: Координационо тело за општине Бујановац, Прешево и Медвеђе, МПНТР, МКИ, 

КСЦД, СИПРУ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано 6 месеци годишње. 
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Напомена: Канцеларија за људска и мањинска права у одговору на Упитник, наводи: 
Канцеларија за људска и мањинска права програм стажирања младих прпадника националних мањина у државним 

институцијама у Републици Србији реализовала у већем броју циклуса од 2010. године уз подршку донатора. У извештајном 

периоду у Канцеларији за људска и мањинска права ангажоване две стажисткиње у оквиру шестомесечног стажирања (до 

половине јуна 2016.г.). 

 

Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Mera 4.4.6. Утврдити и реализаовати потребе за становањем, нарочито социјалним становањем посебно осетљивих друтвених 

група уз обезбеђење њиховог учешћа 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1.1.Роми - Планирање потреба Рома у погледу становања поштујући њиховое потребе, уз обезбеђење њиховог активног 
учешћа у вези са свим питањима, нарочито у јединицама локалне самоуправе, укључујући и питање пресељења и начина 

друштвене ингеграције у складу са међународним смерницама за расељавање грађана из неформалних насеља. 

 
Активности:   1. Извршити мапирање и процену стања у ромским насељима. 

2. Припрема студије изводљивости и техничке документације. 

3. Спровођење одрживих стамбених решења и пратећих мера. 

 

Индикатори:  1. Извршено мапирање и процена стања.  
2. Припремљена студија изводљивости.  

3. Побољшана инфраструктура и услови становања у ромским насељима. 

 

Реализатори мере:  МГСИ, КЉМП. Учесници: МРЗБСП, ЈЛС, СКГО, НС РНМ, ОЦД, МЕО. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано од момента доношења. 
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Закључци: Канцеларија за људска и мањинска права, наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

*** 

 
 

Правосудна академија 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 4.1.9.       Обезбедити стручне обуке за судије, тужиоце и друге запослене у правосуђу у вези са спречавањем  

дискриминације, о међународним стандардима, пракси међународних наднационалних механизама заштите људских права и 

општењу функционера и запослених у правосудној управи са припадницима осетљивих друштвених група. 

 

Активности:   1.1. Израда планa и програма стручне обука за судије и тужиоце о међународним антидискриминационим ста-
ндардима и одлукама међународних уговорних тела посебно у вези са дискримин. осетљивих друштвених 

група 

1.2 Спровођење обуке за судије и тужиоце 
1.3. Израђен приручник за примену АД прописа са посебним акцентом пресуде и одлуке међународних тела и 

упоред-правних система које се нарочито односе нац. мањине, ЛГБТИ особе,  ОСИ,  ИРЛ  и  мигранте 

1.4. Спровођњење обуке за службенике у правосудној управи 

Индикатори:  Израђен план и програм 

Обезбеђена стручна обука за судије и тужиоце међународним антидискриминационим стандардима и 
одлукама међународних уговорних тела посебно у вези са дискриминацијом осетљивих друштвених група 

Спроведена обука за најмање једног судију вишег и основног суда, седишта и одељења управног суда, РЈТ и 

јавних тужилаштва 

 

Реализатори мере:  Правосудна академија. Учесници: ВСС, ДВТ, ОЦД, КЉМП, СУК. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину од момента усвајања плана и програма 
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Напомена: Правосудна академија је у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права навела: 

Приручник је израђен 2013. године. Планира се његово поновно издавање, ажурирано са законодавним измена које су 

планиране у овој области као и допуњено са новом судском праксом. 

 

Закључци: Правосудна академија наводи да је мера делимично реализована. 

 

 
 

*** 

 

 

Мера 4.1.9.        

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
4. Жене - обука судија и тужилаца о одредбама Конвенције о елиминисању сих облика дискриминације жена и Опционог 

протокола као одредбама Конвенције СЕ о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. 

 

Активности:   Израда плана и програма посебне стручне обуке о елиминисању свих облика дискриминицације жена,  

спречавању и борбе против насиља над женама и насиља у породици, с обиром на предметне конвенције и 
Опциони притокол. 

 

Индикатори:  Израђен план и програм. 

 

Реализатори мере:  Правосудна академија. Учесници: ВСС, ДВТ, ОЦД. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Напомена: Правосудна академија је у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права навела да је: 

У току организација округлих столова на тему измене законодавног оквира са циљем заштите од насиља у породици. 

 

Закључци: Правосудна академија наводи да је мера делимично реализована. 
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*** 

 

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. Године 

 

 

Мера 3.1.10.    Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве  
друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   

2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 
(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  
5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  

6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  

7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 
стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 
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Закључци: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није се изјаснио о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

 

*** 

 

 

Мера 3.2.8.    Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације 
осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и 

Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока. 

 
Активности:   1. Анализа узорка који доводе до препорука независних контролних органа 

2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на 
основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за ЗР, Заштнитника грађана и 

Покрајински омбудсман 

 
Индикатори:  Израђена анализа и формулисане мере 

Предложене мере дискутоване на јавним расправама 
Мере предложене Влади на усвајање 

Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади  

 
Реализатори мере:  МДУЛС, КЉМП, Други органи утвђени у посебним областима. Учесници: РЕСОРНА МИН, ОЦД, 

СТРУЧНА ЈАВНОСТ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано 

 

Закључци: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није се изјаснио о испуњености мере у периоду 

извештавања. 

 

 

*** 
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Мера 4.4.3.     Анализирати, донети и извршити измене и допуне подзаконских аката које могу да буду основ дискриминације 

и дискриминаторске праксе у области здравства, здравствене и социјалне заштите а односе се на осетљиве друштвене групе. 

(Веза са мером 3.1.9 и 3.2.8) 

 

Активности:   1. Измене и допуне правилника  

 

Индикатори:  Израђене и усвојене измене и допуне правилника 

 
Реализатори мере:  МЗ, РФПИО.  

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен. 

 

Закључци: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није се изјаснио о испуњености мере у периоду 
извештавања. 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.4.4.     Обезбедити приступ здравственим установама и установама социјалне заштите. 

 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
ОСИ - У свим организационим јединицама РФ ПИО  обезбеђење приступачности за ОСИ. 

 

Активности:   Пројектовати и изградити приступе, набавити и инсталирати и лифт-платформе  

 

Индикатори:  Изграђени приступи и инсталиране лифт-платформе  

 

Реализатори мере:  РФПИО.  

 
Рок за испуњење мере:  Први и други квартал 2016. године  
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Напомена: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање у свом допису Канцеларији за људска и мањинска 
права наводи: 

- Радови на изградњи приступа и инсталирању лифт-платформи требају да буду окончани у потуности са четвртим 

кварталом 2016. годин 

 

Закључци: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање наводи да је мера делимично реализована. 
 

 
 

*** 

 

 

Стална конференција градова и општина 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 3.1.10.    Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве  

друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   

2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 

(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  
4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  

5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  

6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  

7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 
стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 

стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 
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Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 

 

Напомена: Стална конференција градова и општина, у прилогу достављеном Канцеларији наводи:  

1.Националне мањине-Роми – 

Веза са Акционим плановима за поглавље 23 

Подактивност 3.8.2.2. 

СКГО је током спровођења пројекта, подржаног од стране РАП пројекта,  који је трајао  од 26. априла  до 26. јуна 2016. 

године организовала у сарадњи са СИПРУ тимом четири регионалне радионице у циљу дефинисања приоритетних мера за 

Акциони план кроз представљање секторских дефинисаних Стратегијом а који се односе на локални ниво. 

Радионице су одржане у 

Београду/20.05.2016., Новом Саду/23.05.2016., Нишу/24.05.2016. и Крагујевцу/25.05.2016. са укупно 64 учесника, 

представника локалних самоупарава. 

 

Такође, РАП пројекат подржао је организовање другог састанак СКГО Мреже за ромска питања 30.05.2016 године у 

Београду, уз учешће 73 учесника. 

 

Приоритетне мере које је локални ниво препорзнао презентоване су на 2. састанку СКГО Мреже, састанку релевантних 

актера у области инклузије Рома, одржаног 07. јуна 2016. године, у просторијама СКГО-а, и на координационом 

донаторском састанку за ромске пројекте одржаног 19.07.2016 у просторијама Канцеларије за европске интеграције 

 

Закључци: Стална конференција градова и општина наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.1.8.       Обезбдити стручне обуке општинских и градских службеника у вези применом антидискриминаторних 

прописа у односу на осетљиве друштвене групе. 
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Активности:   1. Утврдити годишњи план обуке и сваке године прилагођавати у односу на податке о дискриминаторским  
праксама и актима дискриминације према одређеним осетљивим друштвеним групама и планом потреба. 

2. Спровођење обука  
3. Израда приручника о заштити од дискриминације посебно у односу на осетљиве друштвене групе за 

потребе едукације о општењу органа јединица локалне самоуправе са припадницима осетљивих друштвених 

група. 
 

Индикатори:  Утврђен План обуке за сваку календарску годину,  у коме је као посебна тачка  предвиђена „Заштаита од дис- 
криминације“ и утврђен план потреба. 

Број реализованих обука. 

Израђен приручник о заштити од дискри-минације, поступању пред Повереником за ЗР и познавању основних 
проблема са којим се суочавају осетљиве групе а које доводе до случајева ди-скриминације пред државним 

органима . 

Веза са мером 4.1.4. активност 1 и 2. 

 

Реализатори мере:  МДУЛС, СКГО. Учесници: ОЦД, КЉМП. 
 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Закључци: Стална конференција градова и општина није се изјаснила о испуњености мере у периоду извештавања. 

 

 

 

*** 

 

 

Савет за особе са инвалидитетом 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
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Мера 4.1.6. Обезбедити стручне обуке државних сужбеника у вези примене антидискриминаторних прописа у односу на 

осетљиве друштвене групе 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
5.ОСИ - организовање on-line тренинга о правима особа са инвладидитетом 

 
Индикатори:  Организовани on-line тренинзи преко веб-презентације Савета за особе са инвалидитетом, као део стручног  

Усавршавања. 
Спроведена годишња обука за најмање 30 службеника. 

 

Реализатори мере:  СУК, СОИН. Учесници: Ресорна министарства и органи државне управе. 
 

Рок за испуњење мере:  Континуирано за сваку календарску годину. 
 

Напомена: Савет за особе са инвалидитетом у допису достављеном Канцеларији за људска и мањинска права наводи: 

- да није реализовао активности предвиђене за период извештавања – први и други квартал 2016.  

 

Закључци: Савет за особе са инвалидитетом наводи да мера није реализована.  

 

 

 
*** 

 

 

Комесаријат за избеглице и миграције 

 

 

Планирано за први и други квартал 2016. године 
 

 

Мера 3.1.10.    Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве  
друштвене групе. (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 
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Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
1. Националне мањине - Роми - Праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС;   

2. Жене- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији 
(2009); 

 3. Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над  женама у породици и партнерским односима (2011);  

4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП;  
5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године;  

6. Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;  
7. Избеглице, интерно расељени расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање 

питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. Године; Других стратегија односно делова 

стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр. Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална 
стратегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима. 

 

Рок за испуњење мере:  Није одређен 

 

Потребни ресурси: Веза са Акционим плановима за поглавље 23 
 

Закључци: Комесаријат за избеглице и миграције наводи да је мера делимично реализована. 

 

 

 
*** 

 

 

Мера 3.2.1.      Обезбедити делотворну превенције ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим 

друштвеним  групама. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Организовање медијске камапње о 

неопходности спречавања дискриминаторског понашања према мигранитима и промовисању толеранције и заједничког 

живота. 

 

Активности:   1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости  
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и једнаких права миграната  

 

Индикатори:  Повећан број медијских прилога. 
 

Реализатори мере:  КИМ. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано.  

 
Напомена: Комесаријат за избеглице и миграције у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права 

наводи:  

Урађено истраживање јавног мњења у оквиру Твининг пројекта – Став грађана Републике Србије према тражиоцима азила 

(мај 2016.год) 

 

Закључци: Комесаријат за избеглице и миграције наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 

 

 

Мера 4.4.6.     Утврдити и реализаовати потребе за становањем, нарочито социјалним становањем посебно осетљивих 
друтвених група уз обезбеђење њиховог учешћа. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
2. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Редовно пратити приступ права на смештај и 

становање угрожених мигрантских група. 
 

Активности:   Израда годишњих извештаја о предузетим активностима на решавању питања смештаја и становања  

различитих мигрантских група. 

 

Индикатори:  Извештаји о реализованим активностима редовно објављени 
 

Реализатори мере:  КИМ, МРЗБСП (у односу на малолетна страна лица без пратње). Учесници: МУП, МФ, МЗ, ОЦД. 
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Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Закључци: Комесаријат за избеглице и миграције наводи да је мера реализована.  

 

 

 

*** 
 

 

Мера 4.5.3.      Спровођење едукације за младе ради подстицања толеранције према осетљивим друшвеним групама. 
 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  
Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Организовање едукацје младих о основама 

интеркутуралног дијалога са новопридошлим мигрантским заједницама. 
 

Активности:   1. Организовање и спровођење едукације младих о мигрантским заједницама у ЈЛС у којима борави највећи  
број миграната. 

2. Организовање заједничких активности са младима у локалној заједници 

 
Индикатори:  Организоване едукације. 

У едукацију укључено 1000 младих. 

 

Реализатори мере:  КИМ, МОС. Учесници: МФ, КЉМП, ОЦД. 

 
Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Напомена: Комесаријат за избеглице и миграције у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права 

наводи да је:  

-Пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу у Србији –СДЦ завршен 31. марта 2016. године. 

 

Закључци: Комесаријат за избеглице и миграције наводи да мера није реализована.  



147 

 

 

 

 
*** 

 

 

Мера 4.6.2.       Предузети конкретне мере ради унапређења положаја осетљивих друштвених група ради превенције и 

спречавања дискриминације и обезбеђења принципа једнакост. 

 

Посебне мере у односу на осетљиву групу:  

Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе – даље подизање капацитета локалних савета за 
миграције у циљу побољшања положаја угрожених мигрантских група. 

 
Активности:   Обезбеђивање подршке ЈЛС у припреми и спровођењу локалних акционих планова за управљање   

миграцијама. 

 
Индикатори:  80% ЈЛС има одговарајућа планска документа. 

 
Реализатори мере:  КИМ. 

 

Рок за испуњење мере:  Континуирано. 

 

Напомена: Комесаријат за избеглице и миграције у прилогу достављеном Канцеларији за људска и мањинска права 

наводи да је: 

-Усвојена Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање 

утврђених. 

 

Закључци: Комесаријат за избеглице и миграције наводи да је мера реализована.  

 

 

*** 
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АНЕКС 2 

 

УПИТНИК 

за Трећи извештај о праћењу имплементације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2014. до 2018. године 

 
Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за 

период од 2014. до 2018. године, на својој седници одржаној 2. октобра 2014. године („Службени гласник РС'', број107/2014). 
За праћење реализације овог акционог плана, Влада је образовала Савет за праћење реализације Акционог плана за 

примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године (''Службени гласник РС'', 

број 72/15 и 109/15). 
Савет је усвојио Први извештај о праћењу имплементације Акционог плана - за четврти квартал 2014. и први квартал 

2015. године, очекује се усвајање Другог извештаја о праћењу имплементације Акционог плана, за период други - четврти 

квартал 2015. године. Канцеларија за људска и мањинска права је започела процедуру израде Трећег извештаја о праћењу 

имплементације Акционог плана за период први и други квартал 2016. године. 

 У складу са тим достављамо вам овај упитник,  као инструмент којим се омогућава праћење имплементације 

Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације. Применом овог упитника 

Канцеларија за људска и мањинска права за потребе Савета, жели да добије податке о имплементацији Акционог 

плана за мере и активности планиране за први и други квартал 2016. године.   
 Молимо вас да као реализатор мере/мера који је по Акционом плану био у обавези да реализује предвиђене мере, у 

одговарајуће рубрике упитника унесете наводе који ће помоћи да се стекне увид у статус реализације планиране мере 
односно активности. Такође, молимо да се обратите учесницима у реализацији мере/мера и од њих добијете информације о 

активностима које су спровели. 
 Попуњен упитник са напоменама у одговарајућим рубрикама потребно је доставити у .doc формату, на имејл 

tanja.sreckovic@ljudskaprava.gov.rs, као и путем редовне поште на адресу Канцеларије, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 

Нови Београд,  најкасније до 20. августа 2016. године. За додатне информације можете се обратити Тањи Срећковић, контакт 

особи из Канцеларије за људска и мањинска права на телефон 011/ 22-50-682. 

 
 Хвала вам на сарадњи!                       

                                                                                                                           Председник Савета и в.д. директора  

                                                                                                                                          Канцеларије за људска и мањинска права   

др Сузана Пауновић   
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РЕАЛИЗАТОР МЕРЕ:  _____________________________ 

Контакт особа: __________________ имејл: ______________ Заменик контакт особе: __________________ 

имејл:______________ 

 

 

 

УПИТНИК
8
 

 

 

 
Бр. Мера Посебне 

мере у 

односу 

на 

осетљиву 

групу 

 

 

Активности Индикатори Реализатори 

мере 

  

Рок 
Трајање и 

Завршетак 

Потребни 

ресурси 

2014-2018. година 

НАПОМЕНЕ 

Планирани 

индикатор/и 

постигнут/и 

Планинари 

потребни 

ресурси 
утрошени по 

плану
9
 

Редовна 

буџетска 

средства 

Донато
рска 

средств

Да Не/Дел

имично
10 

Да Не/Дел

имично 
11 

                                                           
8 Упитник се попуњава заједно за први и други квартал 2016. године. Из рубрике ”Рок - Трајање и завршетак” види се на који се квартал 

односи која мера, посебна мера, активност и др. Попуњени упитник доставља се само електронским путем уз пропратни допис кога оверава 
својим потписом надлежно лице. 
9 Планирани потребни ресури односе се на период извештавања – први и други квартал 2016.године. 
10 Ако је одговор ”Не” или ”Делимично”  молимо вас да кратко образложите: 1) зашто индикатор није постигнут односно делимично је 

постигнут; 2) када ће се постићи индикатор;  3) да ли је потребно извршити неку промену  на нивоу планираних акивности или учесника у 
реализацији мере и које су то промене да би се индикатор постигао. 
11 Ако је одговор ”Не” или ”Делимично” , молимо вас да кажете  да ли је потребно извршити неку промену на нивоу планираних ресурса 

(редовних буџетских средстава или донаторских средстава) и која би то промена била да би се индикатор постигао.  Ако у Акционом плану 
нисте навели планирана средства, а сада поседујете информацију о планираним и/или утрошеним средствима, молимо вас да наведете и 

образложите податке. 

Напомена: Ако у оквиру мере постоји веза са Акционим планом за поглавље 23 и Акционим планом за поглавље 24, активности, индикаторе 

и потребне ресурсе упоредити са финалном верзијом релевантног Акционог плана. Линкови: - за  Акциони план за поглавље 23 је  

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php-, а за   за поглавље 

24 http://www.bezbednost.org/Svi-dokumenti/5923/Akcioni-plan-za-Poglavlje-24--pravda-sloboda.shtml 
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а 

             

             

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

*Ако у оквиру мере постоји веза са Акционим планом за поглавље 23 и Акционим планом за поглавље 24, активности, индикаторе и потребне 
ресурсе упоредити са трећом верзијом релевантног Акционог плана. Линкови: - за  Акциони план за поглавље 23 је 

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php- 

-  за поглавље 24 http://www.bezbednost.org/Svi-dokumenti/5923/Akcioni-plan-za-Poglavlje-24--pravda-sloboda.shtml 

 

 

 

 


