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ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА
НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ
У складу са методологијом прописаном Законом о планском систему Републике
Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о методологији управљања
јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају
појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и
Правилником о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми
нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/19) – обавеза
је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе
консултације ради остваривања учешћа јавности прикпуљањем коментара и сугестија.
Планом рада Владе за 2021. годину предвиђена је израда Предлога националне
стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године. Одредбама
члана 12. став 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20)
одређен је делокруг Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
(даље у тексту: МЉМПДД) у коме се, између осталог, налазе послови државне управе
у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у
Републици Србији.
Сходно наведеном, МЉМПДД је 9. августа 2021. године ставило на увид
јавности Полазне основе за израду Предлога националне стратегије за родну
равноправност за период од 2021. до 2030. године на својој Интернет презентацији и
порталу е-Управа. Том приликом, позвало је на online консултације представнике свих
органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна
друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике
академске заједнице и друге заинтересоване субјекте. Сугестије и коментари
достављани су до 30. августа 2021. године на електронску адресу:
dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs. Полазне основе израдиле су консултанткиње, које је
ангажовала специјализована агенција Уједињених нација UNWomen.
До задатог рока, МЉМПДД је на назначену електронску адресу примило пет
интервенција заинтересоване јавности, односно: Николине Јокић, Јелене Лалатовић и
Матије Меденице, као и удружења Женска солидарност и Лезбијска и геј солидарна
мрежа, које су 1. септембра 2021. године прослеђене UNWomen ради достављања
наведеним консултанткињама, које припремају Предлог стратегије, а поводом њиховог
изјашњавања о приложеним сугестијама и даље интеграције у текст Предлога.

