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 Седмог
ванредног заседања у 2013. години, одржаној 1. јула 2013. године, донела
je

ЗАКЉУЧАК
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја
Заштитника грађана за 2012. годину
1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана у
свом Редовном годишњем извештају за 2012. годину целовито представио
активности којима, у оквиру своје надлежности, штити права грађана и
стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права.
2. У циљу унапређења и остваривања права националних
мањина,Народна скупштина позива Владу и надлежно министарство да
што пре преиспита важећа законска решења о националним саветима
националних мањина, без смањења постојећег нивоа права.
Народна скупштина позива Владу да предузме све мере,
законске и финансијске, како би се припадницима националних мањина
обезбедио једнак ниво заштите и остваривања права на територији целе
Републике.
3. У циљу унапређења положаја Рома, неопходно је да
Влада усвоји акциони план за примену Стратегије за унапређење положаја
Рома, као и да обезбеди све услове потребне за спровођење Стратегије.
4. У циљу смањења родно заснованог насиља и спречавања
трагичних последица тог насиља, неопходно је да сви надлежни органи
доследно спроводе законом прописане мере, да се обезбеди квалитетна
међусекторска сарадња, као и да у складу са Општим протоколом о
поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама
насиља над женама у породици и у партнерским односима, надлежна
министарства што пре усвоје посебне протоколе.
5. Народна скупштина позива Владу да предузме мере у
циљу ратификације Конвенције Савета Европе о спречавању и борби
против насиља над женама и насиља у породици, како би се наставило са
усклађивањем правног оквира за заштиту жена од насиља.
6. Народна скупштина позива Владу да обезбеди механизме
за примену постојећих закона и промоцију толеранције према LGBT
популацији од стране државних институција.
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7. Обавезује се Влада да, једном у три месеца, Народној
скупштини достави информацију са подацима разврстаним по органима и
имаоцима јавних овлашћења на нивоу Републике, која садржи:
- податке o броју препорука које је Заштитник грађана
упутио органима државне управе и имаоцима јавних овлашћења на нивоу
Републике,
-

број извршених и број неизвршених препорука,

-

разлоге за непоступање по препорукама.

8. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
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