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

Народна скупштина Републике Србије, на Другој посебној 
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 26. децембра 2020. године, 
донела је  

З А К Љ У Ч A K 

поводом разматрања Редовног годишњег 
извештаја Заштитника грађана за 2019. годину 

 

1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана у 
Редовном годишњем извештају за 2019. годину целовито приказао 
активности у извршавању својих надлежности у циљу заштите и 
унапређења људских и мањинских слобода и права.  

2. Полазећи од оцена Заштитника грађана у области права 
детета, Народна скупштина препоручује Влади да настави са даљим 
развојем механизама за превенцију и сузбијање дечјих и раних бракова, 
дечјег живота и рада на улици, као и мера за унапређење положаја 
ромске деце, деце са сметњама у развоју, као и оболеле деце. 

3. Имајући у виду налазе Заштитника грађана у области родне 
равноправности, Народна скупштина указује на потребу већe 
ефикасности механизама за родну равноправност у локалној 
самоуправи. 

4. У циљу континуираног спровођења мера и активности 
посвећених подизању свести јавности о неопходности поштовања права 
ЛГБТ особа, Народна скупштина препоручује Влади да се интензивирају 
активности које државни органи спроводе кроз различите врсте обука 
запослених у циљу препознавања проблема и начина заштите права 
ЛГБТ особа.  

5. Народна скупштина оцењује потребу даљег унапређења 
система услуга и сервиса подршке особама са инвалидитетом и старијим 
особама и у том циљу препоручује се Влади да размотри могућност 
запошљавања већег броја здравствених радника, стручних радника у 
установама социјалне заштите и стручних сарадника у установама 
образовања и васпитања који одговарају потребама грађана у 
осетљивом положају. 

6. Полазећи од налаза Заштитника грађана Народна 
скупштина истиче потребу континуираног унапређивања остваривања 
права припадника националних мањина и доследну примену Закона о 
заштити права и слобода националних мањина, Закона о националним 
саветима националних мањина и Закона о службеној употреби језика и 
писама. Народна скупштина подржава Владу да настави и интезивира 
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мере јавних политика у вези са унапређењем положаја Рома, као и у 
вези решавања статуса локалних механизама као што су здравствене 
медијаторке и ромски координатори.  

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

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