
На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени 
гласник РС", број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне скупштине 
(„Службени гласник РС“, број 20/12 – Пречишћени текст), 

 
Народна скупштина Републике Србије, на седници Другог ванредног 

заседања у Тринаестом сазиву, одржаној 27. фебруара 2023. године, донела је 
 
 

3 А К Љ У Ч А К  
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника 

грађана за 2021. годину 
 
 

1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана у Редовном 
годишњем извештају за 2021. годину целовито приказао активности у извршавању 
својих надлежности у циљу заштите и унапређења људских и мањинских права и 
слобода.  

 
 2. Полазећи од оцена Заштитника грађана у области права детета, Народна 
скупштина препоручује Влади да обезбеди адекватан број здравствених радника, 
стручних радника у установама социјалне заштите и стручних сарадника у 
установама образовања и васпитања, који одговарају потребама деце. У циљу 
превенције насиља неопходно је да установе образовања предузимају активности 
ради бољег препознавања насиља и заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања. 
  

3. Народна скупштина указује на потребу усвајања Акционог плана за 
спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља у 
породици и партнерским односима, као и континуираног спровођења мера и 
активности посвећених заштити од насиља на основу сексуалне оријентације и 
родног идентитета.  

 
4. Народна скупштина поздравља усвајање Стратегије 

деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за 
период 2022-2026. године. Потребно је појачати напоре за унапређење 
професионалне рехабилитације и подстицање запошљавања особа са 
инвалидитетом.  

 
5. Полазећи од налаза Заштитника грађана који се односе на права 

националних мањина, Народна скупштина позива Владу и надлежна 
министарства да предузму мере у циљу јачања капацитета локалних самоуправа 
ради ефикаснијег остваривања права на службену употребу језика и писама 
националних мањина. 

 
 6. Народна скупштина позива Владу да континуирано извештава Народну 
скупштину о спровођењу овог закључка. 



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

РС Број 12 

У Београду, 27. фебруара 2023. године 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 ПРЕДСЕДНИК 
 
                др Владимир Орлић 
  
  


