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Пракса Повереника за заштиту 

равноправности у 2019. години

- Поступање по притужбама

 Пол као основ дискриминације 2019. године се налази на

другом месту по броју притужби и чини удео од 13,2% од укупног

броја притужби по свим основима дискриминације.

- Судски поступци

 стратешка парница за заштиту од дискриминације у области

рада, а на основу пола, породичног статуса и позивања на

одговорност - виктимизације као посебног облика дискриминације,

 две кривичне пријаве, и то једна због недозвољених полних

радњи и једна због насиља на спортској приредби,



Пракса Повереника за заштиту 

равноправности у 2019. години

 три захтева за покретање прекршајног поступка, од чега се два

захтева односе на прекршаје у области рада, и то због

дискриминације жена на основу пола и породичног статуса

- Иницијативе за измену прописа

 Иницијативу за измену односно стављање ван снаге Закона о

начину одређивања максималног броја запослених у јавном

сектору

 Иницијативу за допуну Закона о трговини

 Иницијативу за одређивање назива и обележавање улица, тргова и 

зграда



Посебан извештај Повереника о дискриминацији 

у области рада и запошљавања

 Већ десету годину за редом, од оснивања институције Повереника,

област рада и запошљавања налази се у самом врху по броју

поднетих притужби, односно најчешћи је разлог обраћања грађана и

грађанки овом органу.

 Од укупног броја притужби поднетих Поверенику у овој области,

највише је притужби поднето због дискриминације на основу пола и

то у претежном броју случајева због дискриминације жена на

тржишту рада.



Поступање Повереника у условима ванредног 

стања изазваног пандемијом COVID-19 вируса

 Повереник за заштиту равноправности je у складу са

надлежностима утврђеним Законом о забрани дискриминације и у

условима ванредног стања, изазваног пандемијом COVID-19

вируса, наставио да прати стање у области заштите

равноправности.

 Кроз иницијативе и препоруке мера упућене Влади и ресорним

министарствима указујемо на теже проблеме са којима се суочавају

и поводом којих се обраћају грађани и организације цивилног

друштва, посебно они који припадају најрањивијим категоријама, а

које је потребно узети у обзир приликом креирања различитих мера

у циљу сузбијања ширења овог вируса.

 Највећи број препорука мера и иницијатива које смо до сада

упутили био је прихваћен.



Хвала Вам на пажњи!


