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Списак скраћеница

ЕУ Европска унија
ЕКЉПОС Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода
ЗЛС Закон о локалној самоуправи
ЗНСНМ Закон о националним саветима националних мањина
ИРЛ интерно расељена лица
ЈЛС јединица локалне самоуправе
ЛАП локални акциони план
ЛС локална самоуправа
НСНМ национални савети националних мањина
ОЦД организација/е цивилног друштва
ОСИ особа/е са инвалидитетом
ПОПЕУ Повеља о основним правима Европске уније
РР родна равноправност
СКГО Стална конференција градова и општина
УЕЗ Уговор о Европској заједници
УЕЕЗ Уговор о Европској економској заједници
УЕУ Уговор о Европској унији
УФЕУ Уговор о функционисању Европске уније

Следеће ознаке у броју правног акта односно документа Европске уније и Саве-
та Европе задржане су у оригиналном облику на енглеском језику, без превођења:

CFSP Заједничка спољна и безбедносна политика
EC Европска заједница
EЕC Европска економска заједница
ECSC Европска заједница за угаљ и челик
Euratom Европска заједница за атомску енергију
JHA правосуђе и унутрашњи послови
REC препорука
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1. Уводне напомене

Анализа утицаја прописа и политике ЕУ на локалну самоуправу у области 
правосуђа и основних права (преговарачко поглавље 23) део је настојања Стал-
не конференције градова и општина (СКГО) да адекватно сагледа утицај европ-
ске интеграције Србије на локалну самоуправу. Анализа би требало да помогне 
локалној самоуправи у спровођењу обавеза које за њу проистичу из прописа и 
политика ЕУ (Acquis Communautaire)1 који се у Србији усвајају у процесу европ-
ске интеграције. Како је сама СКГО дефинисала, предмет анализе биће утицај 
европских стандарда на ресурсе, капацитете и могућности локалне самоуправе 
за спровођење већ усклађених и у домаће законодавство уграђених прописа ЕУ, 
као и оних правних тековина ЕУ које би тек требало да постану део домаћег зако-
нодавног система у оквиру процеса приступања ЕУ, у областима посебно битним 
за локалну самоуправу у Србији.

Када је реч о преговарачком поглављу 23, ради се о такозваним политичким 
критеријумима за приступање.2 Осим тога, важно је напоменути да је реч о погла-
вљу изразито политичког карактера. То подразумева да у области правосуђа и ос-
новних права Европска унија доноси мање правних прописа него што је то случај 
у неким другим областима (нпр. пољопривреда, слободно кретање робе или поли-
тика конкуренције), а истовремено се служи принципима, циљевима и стандарди-
ма дефинисаним у инструментима међународног права и заједничким уставним 
и правним традицијама држава чланица ЕУ. Стога, низ обавеза за Србију у овој 
области не произилази директно или само из примарних и секундарних норми 

1 Acquis Communautaire или Acquis назив је за корпус права и обавеза који проистичу из правних 
одредби, начела и политичких циљева садржаних у оснивачким уговорима ЕУ, секундарним из-
ворима права ЕУ, пресудама Европског суда правде, декларацијама и резолуцијама Уније, инстру-
ментима заједничке спољне и безбедносне политике, међународним уговорима које потписују 
ЕУ и њене државе чланице. Видети: ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm 
(приступљено 18. маја 2015).

2 Политички критеријуми представљају један сет критеријума дефинисаних на самиту ЕУ у Ко-
пенхагену 1993. године које би требало да задовоље државе које настоје да приступе Европској 
унији. Поред политичких (стабилне институције које гарантују демократију, владавину права, 
људска права и поштовање и заштиту мањина), у такозване критеријуме из Копенхагена убрајају 
се и економски критеријуми (функционална тржишна економија и способност да се поднесе 
конкуренција и тржишне силе) и административни и институционални капацитет да се дело-
творно спроводе правне тековине ЕУ и преузму обавезе које проистичу из чланства.
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права Европске уније, већ из великог броја међународних споразума и конвенција 
од којих је Србија многе већ потписала и ратификовала.

Тековине ЕУ (Acquis) које су обухваћене преговарачким поглављем 23 (а ту 
се подразумевају не само одредбе писаних правних аката ЕУ него и принципи 
утврђени другим писаним и неписаним изворима) садржане су у веома разно-
ликим изворима. Реч је о одредбама оснивачких уговора ЕЗ/ЕУ и уговора којима 
су ови мењани, секундарним изворима права ЕУ (уредбе или регулативе, упут-
ства или директиве, одлуке, оквирне одлуке, конвенције и сл.), општим правним 
принципима које је дефинисао Суд правде ЕУ, али и међународним конвенција-
ма, протоколима, повељама, декларацијама.

Када је реч о инструментима права ЕУ, они различито делују и различито се 
примењују у државама чланицама Европске уније. Да би се примењивали, за неке, 
као што су директиве (упутства), неопходно је да државе чланице усвоје своје 
правне акте. За поједине, какве су уредбе (регулативе) или одлуке, држава члани-
ца нема потребе да предузима мере увођења у правни систем већ се ови акти ди-
ректно примењују на територији држава чланица. За разлику од држава чланица, 
Србија која је земља кандидат за чланство у ЕУ не може директно да примењује 
право ЕУ него има обавезу да своје прописе са њим усклади. Поред усклађивања, 
уколико жели да постане чланица ЕУ, Србија мора да покаже да усвојене прописе 
заиста и спроводи, те да њен политички систем заиста функционише у складу са 
дефинисаним политичким критеријумима.

Сама садржина поглавља 23 – правосуђе и основна права – подељена је у че-
тири целине: 

1. Правосуђе у ужем смислу, односи се на обезбеђивање независности, непри-
страсности, професионалности, стручности и ефикасности, као и реформе 
правосуђа.

2. Борба против корупције, обезбеђује се превенцијом и борбом против ко-
рупције у различитим областима.

3. Основна права, целина је која се односи на усвајање и спровођење мера оства-
ривања и заштите широког спектра основних права дефинисаних у различи-
тим међународним конвенцијама, протоколима, повељама и слично.

4. Право грађанства ЕУ, односи се на четири групе права дефинисаних осни-
вачким уговором ЕУ: а. активно и пасивно бирачко право на изборима за 
Европски парламент и на локалним изборима, б. право на дипломатску и 
конзуларну заштиту друге државе чланице ЕУ у државама нечланицама, в. 
право кретања и настањивања у државама чланицама ЕУ и г. право пети-
ције Европском парламенту, обраћања европском Омбудсману и институ-
цијама и саветодавним телима ЕУ на званичним језицима ЕУ. 

Свака од ове четири целине производи низ обавеза за државу у процесу 
приступања и након приступања, а највећи број обавеза из поглавља 23 односи 
се на централни ниво власти, то јест на републичке органе. Обавезе за локалну 
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самоуправу налазе се углавном тек у фази примене усвојених прописа, као и у 
поштовању принципа и стандарда кроз деловање локалне самоуправе. Такође, 
свака од ове четири целине производи различити број и врсту обавеза за локалну 
самоуправу. Примера ради, у случају Републике Србије, материја правосуђа није у 
надлежности локалне самоуправе па стога постоји и сразмерно мали број обавеза 
из ове области за локални ниво власти. Са друге стране, локална самоуправа у 
свом деловању (при усвајању локалних аката, при формирању органа, у управном 
поступку и сл.) мора водити рачуна о поштовању основних права која су предмет 
овог поглавља, као што су мањинска права, начело забране дискриминације и сл. 
Конкретне обавезе за локалну самоуправу произићи ће из корпуса основних пра-
ва, права грађанства и борбе против корупције од којих ће неке захтевати промене 
већ у претприступној фази, а неке тек након приступања Србије Европској унији. 

1.1. Методолошке напомене

Анализа утицаја прописа и политике ЕУ на локалну самоуправу у области 
правосуђа и основних права (преговарачко поглавље 23) спроведена је на основу 
истраживања које је подразумевало: 

1. Прикупљање података кроз анализу докумената (оснивачки уговори ЕУ, се-
кундарни извори права ЕУ, међународне конвенције, декларације, докумен-
ти настали из судске праксе, Устав Републике Србије, релевантни закони, 
подзаконска акта, националне и локалне стратегије и акциони планови, из-
вештаји, статути, одлуке и сл.). 
Подаци прикупљени на овај начин пружају увид у тековине ЕУ, као и пре-
глед домаћих прописа и политика у области из поглавља 23, те њихове 
усклађености са тековинама ЕУ, затим преглед постојећих надлежности 
локалне самоуправе и процене утицаја тековина ЕУ на локални ниво.

2. Прикупљање података техником интервјуа са релевантним субјектима (пред-
ставници локалне самоуправе, Сталне конференције градова и општина, удру-
жења грађана и др.). 
За потребе прикупљања података техником интервјуа израђен је упитник 
намењен разговорима са релевантним субјектима у области правосуђа и 
основних права на централном и локалном нивоу. Једна верзија упитника 
прилагођена је и за писане одговоре, то јест израђена је у облику анкете 
и послата испитаницима са којима није било могуће организовати усмене 
разговоре. Подаци који су прикупљани на овај начин односе се првенстве-
но на капацитете локалне самоуправе да спроводи обавезе које за њу про-
истичу из тековина ЕУ и националног законодавства које је већ усклађено 
или ће тек бити усклађено са тековинама ЕУ.
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3. Известан број података прикупљен је увидом у већ постојећа истраживања, 
анализе и извештаје које је у претходних неколико година радила СКГО у 
релевантним областима, као и друге организације у Србији и иностранству. 
Основни разлог за то је потреба да се не троше ресурси на прикупљање по-
датака који већ постоје, али и да се представници локалне самоуправе не 
оптерећују додатно питањима на која су већ недавно одговарали.

Подаци су прикупљани у областима обухваћеним поглављем 23 (изузев пра-
восуђа), и то на узорку од пет јединица локалне самоуправе на територији Репу-
блике Србије: Босилеград, Вршац,3 Ивањица, Нови Пазар и Ада. Приликом од-
ређивања узорка у обзир су узети следећи критеријуми:

• географски положај: одабране су јединице локалне самоуправе из различи-
тих управних округа у Србији;

• демографски састав и величина: одабране су ЈЛС које имају већу или мању 
заступљеност мањина, као и ЈЛС различите величине у погледу броја ста-
новника; са становишта анализе у области правосуђа и основних права, 
било је значајно да се истраживање спроведе у ЈЛС које имају значајан удео 
националних мањина; 

• статус (град, општина): одабране су ЈЛС са различитим статусом ради сагле-
давања евентуалних разлика у капацитетима које могу произаћи из статуса 
града или општине;

• висина буџета, просечна зарада и ниво економског развоја: одабране су ЈЛС 
са различитим економским и развојним перформансама како би се анали-
зирале евентуалне разлике у капацитетима које могу проистећи из ових ка-
рактеристика.

3 Већ када је ова анализа приведена крају, општина Вршац је добила статус града усвајањем Закона 
о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије. Та промена, 
међутим, нема утицаја на закључке ове анализе.
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У наредној табели дат је преглед релевантних података за изабране јединице 
локалне самоуправе:4
ЈЛС Статус Управни 

округ
Број 

станов
ника

За сту
пље ност 
мањин ских 
група (три 
највеће)

Висина буџета 
(укупни јавни 

расходи)

Про
сечне 

зараде 
(у РСД, 

март 
2015)

Степен 
разви

је но сти 
(група 
према 

Уре дби)
Вршац Општина Јужнобанатски 52.026 Румуни 

(5.420), 
Мађари 
(2.263) и 
Роми (1.368)

2.587.200.000,00 81.351,00 1

Ивањица Општина Моравички 31.963 Роми (29), 
Црногорци 
(24) и Албан
ци и Маке
донци (по 13)

956.385.000,00 40.506,00 3

Нови Пазар Град Рашки 100.410 Бошњаци 
(77.443), 
Муслимани 
(4.102) и 
Роми (566)

2.476.000.000,00 46.889,00 3

Босилеград Општина Пчињски 8.129 Бугари 
(5.839), не 
жели да 
се изјасни 
(1.110)

546.646.151,00 43.220,00 4, дева
стирана

Ада Општина Северно
банатски

16.991 Мађари 
(12.750), 
Роми (323)

680.696.426,00 47.253,00 2

Треба нагласити да се истраживање не базира искључиво на подацима из по-
менутих пет ЈЛС, већ су коришћени и подаци других истраживања и докумената 
који имају шири географски, али и временски обухват. Разлог је тај што подаци 
из пет ЈЛС свакако не могу бити репрезентативни за читаву територију Републи-
ке Србије и овде су послужили да илуструју наведене налазе и прикажу специфи-
чности спровођења обавеза у различитим јединицама локалне самоуправе.

4 Ниво економског развоја је одређен према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености 
региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник Републике Србије“, 
број 104/14 од 1. октобра 2014. године). Подаци о броју становника и мањинским групама, као и 
просечним примањима преузети су из докумената Републичког завода за статистику (доступно 
преко: webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/73/30/zp14042015.pdf и webrzs.stat.gov.
rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptId=1210). Подаци о висини буџета преузети су из одлу-
ка о буџету за 2015. годину и/или изменама буџета појединачних јединица локалне самоуправе.
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Садржај анализе подељен је у неколико делова:
Први део анализе посвећен је прегледу прописа ЕУ и докумената којима се 

успостављају права и обавезе, утврђују принципи и стандарди у области право-
суђа и основних права. У делу правосуђа где за локалну самоуправу готово да не 
произилазе никакве обавезе, дат је само кратак приказ области, док подробнија 
анализа следи у целинама које имају значајнији утицај на локални ниво власти.

Даље, анализа обухвата приказ усклађености прописа Србије и Европске 
уније и назначава области где се очекује даље усклађивање. Треба рећи да је све-
обухватан преглед усклађености у великој мери дат у документима који су про-
изашли као део започетог преговарачког процеса између Србије и ЕУ, посебно у 
извештају о скринингу за поглавље 23.5 Стога је у овој анализи пажња усмерена 
само на оне прописе који производе обавезе за локалну самоуправу. Обухваће-
ни су домаћи важећи прописи, међутим, у неколико случајева, где се радило о 
важним законима и стратегијама за поједине области, узети су у обзир и прописи 
у фази припреме како би се илустровали правци могуће реформе.

Средишњи део анализе посвећен је испитивању утицаја већ усклађених и 
будућих прописа, принципа и стандарда на локалну самоуправу. Овај део обу-
хвата најпре преглед обавеза за локалну самоуправу, затим анализу капацитета 
локалне самоуправе да поштује ове обавезе и, коначно, преглед потреба увођења 
могућих нових надлежности/послова и унапређења капацитета за спровођење 
поменутих обавеза.

У последњем делу дати су преглед основних закључака анализе и најважније 
препоруке за јединице локалне самоуправе (али и друге актере какви су СКГО и 
ресорна министарства) у процесу интеграције Србије у ЕУ.

5 Скрининг или аналитички преглед тековина из сваког преговарачког поглавља састоји се из два 
сегмента: (1) експланаторни скрининг, где Европска комисија представницима државе кандида-
та представља тековине ЕУ у одређеном поглављу и (2) билатерални скрининг, где држава канди-
дат представља Европској комисији своје законодавство и утврђује разлике између два система.
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2. Преглед тековина Европске уније у 
области правосуђа и основних права

2.1. Правосуђе – кратак опис

Како је већ наведено, област правосуђа није значајна са становишта надлеж-
ности локалне самоуправе па тако неће ни бити детаљније анализирана. Захтеви 
унутар ове области подељени су тако да се обезбеди постизање три групе циље-
ва или начела на којима правосуђе треба да буде организовано: (1) независност, 
(2) непристрасност и одговорност и (3) професионализам/стручност/ефикасност. 
Посебна пажња, осим овим начелима, посвећена је и питањима ратних злочина. 

2.2. Борба против корупције

Да је питање борбе против корупције високо на листи приоритета Европ-
ске уније у односу са земљама које теже чланству говоре званични документи 
институција ЕУ. Примера ради, Европска комисија у коминикеу „Борба про-
тив корупције у ЕУ“ истиче да ће „... Комисија наставити да ставља приори-
тет на надзор антикорупцијских политика и спроводи детаљно праћење при-
према за приступање од најранијих фаза с циљем да се обезбеди одрживост 
реформи“.6

Политика Европске уније у области борбе против корупције развија се на ос-
нову Уговора о функционисању Европске уније који јој у надлежност ставља са-
радњу у области слободе, безбедности и правде. Посебно, када је о борби против 
корупције реч, значајно је поглавље 4 у наслову V, делу III УФЕУ које се односи 
на правосудну сарадњу у кривичним стварима. Треба рећи да се овде не ради о 

6 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: Fighting Corruption 
in the EU, стр. 16, доступно преко: ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/110606/308/1_
en_act_part1_v121.pdf.
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такозваној искључивој надлежности Уније, него је реч о области у којој држа-
ве чланице приступају међусобном признавању пресуда и судских одлука, као и 
приближавању закона и правила. У ту сврху, институције ЕУ, Савет и Парламент, 
могу усвајати директиве којима се установљавају минимална правила која се од-
носе на дефинисање и санкционисање у областима посебно озбиљних кривичних 
дела са прекограничном димензијом. Према члану 83. УФЕУ, у те области се убра-
ја и корупција.7

Европски савет је 2010. усвојио „Стокхолмски програм“ којим је, између ос-
талог, овластио Комисију да успостави механизам извештавања о мерама које се 
предузимају у борби против корупције и да развије свеобухватну антикорупциј-
ску политику у сарадњи са „Групом држава против корупције“ Савета Европе 
(GRECO).8 Већ 2011. Комисија је установила механизам за периодичну процену 
мера које предузимају државе чланице у борби против корупције.9

Државе чланице ЕУ потписале су 1995. Конвенцију о заштити финансијских 
интереса Европских заједница уз коју су касније усвојена и два протокола.10 Кон-
венција налаже државама чланицама да одређена поступања у односу на сред-
ства из буџета ЕУ (тада ЕЗ) дефинишу као кривично дело у својим правним сис-
темима и предвиде санкције. Конвенцију потписује свака нова држава чланица.

Поред ове, значајна је и Конвенција о борби против корупције, у коју су уме-
шани службеници Европских заједница и држава чланица Европске уније из 
1997. године.11 На основу ове конвенције, свака држава чланица мора да усвоји 
мере како би се обезбедило да активна или пасивна корупција од стране званич-
ника представља кажњиво кривично дело.

И поред значаја који придаје овом питању, у области борбе против ко-
рупције ЕУ нема нарочито развијене секундарне изворе права. Могу се на-
бројати следећи: 

7 Видети члан 83. УФЕУ. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the 
functioning of the European Union; Charter of fundamental rights of the European Union, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-824-2577-0, doi:10.2860/58644.

8 The Stockholm Programme: An open and secure Europe serving and protecting the citizen, Council 
document 170 24/09, adopted by the European Council on 10/11 December 2009. 

9 COMMISSION DECISION of 6.6.2011 Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for 
periodic assessment ("EU Anti-corruption Report"), Brussels, 6.6.2011, C(2011) 3673 final.

10 COUNCIL ACT of 26 July 1995 drawing up the Convention on the protection of the European Communities' 
financial interests (95/C316/03), Official Journal C 316, 27/11/1995 P. 0048 – 0048; COUNCIL ACT of 27 
September 1996 drawing up a Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' 
financial interests (96/C313/01), Official Journal C 151, 20/05/1997 P. 0001 – 0014 и Council Act of 29 
November 1996 drawing up, on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, the Protocol on 
the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of 
the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (97/C151/01), Official 
Journal C 221, 19/07/1997 p. 0011 - 0011.

11 Council Act of 26 May 1997 drawing up the Convention made on the basis of Article K.3 (2)(c) of the Treaty 
on European Union, on the fight against corruption involving officials of the European Communities or 
officials of Member States of the European Union, OJ C 195, 25 June 1997.
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• Оквирна одлука Савета 2003/568/JHA о борби против корупције у приват-
ном сектору 

• Одлука Савета 2008/582/JHA од 24. октобра 2008. o мрежи контакт-особа 
против корупције

• Одлука Савета 2008/801/ЕC од 25. септембра 2008. о закључивању, у име Ев-
ропске заједнице, Конвенције Уједињених нација против корупције

• Одлука Савета 2004/579/ЕC од 29. априла 2004. о закључивању, у име Ев-
ропске заједнице, Конвенције Уједињених нација против транснационалног 
организованог криминала 

Осим правних тековина ЕУ, Европска комисија у оцени антикорупцијских 
мера у државама чланицама, али и државама кандидатима, узима у обзир и стање 
ратификације и усаглашеност домаћег правног оквира са међународноправним 
инструментима као што су: Конвенција Уједињених нација против корупције 
(2003),12 Кривичноправна конвенција о корупцији Савета Европе (1999) и њен до-
датни протокол, Грађанскоправна конвенција о корупцији Савета Европе (1999) 
и Конвенција ОЕЦД о борби против подмићивања страних јавних службеника у 
међународним пословним трансакцијама (1997). 

Поменуте конвенције за државе уговорнице постављају стандарде, дефини-
шу мере и правила у области борбе против корупције које би требало да унесу 
у своје системе. Стандарди, мере и правила тичу се како превенције корупције, 
тако и криминализације и кажњавања коруптивног деловања. Примера ради, у 
области превенције корупције обрађују се питања установљавања тела за бор-
бу против корупције, мерила и начела за ангажовање, постављање, унапређење 
и разрешење јавних службеника и функционера, усвајања кодекса понашања 
функционера, вођења јавних финансија и јавних набавки, учешћа јавности и др. 
Када је реч о мерама криминализације, могу се наћи одредбе о потреби дефини-
сања и кажњавања кривичних дела подмићивања, трговине утицајем, злоупо-
требе функција, незаконитог богаћења и др.

Важни међународни инструменти у овој облати јесу и: Конвенција Уједиње-
них нација против транснационалног криминала (2000), Резолуција Савета Ев-
ропе (97) 24 о двадесет водећих принципа за борбу против корупције, Препорука 
Савета Европе о правилима понашања јавних званичника (бр. R(2000) 10) и Пре-
порука Савета Европе о заједничким правилима против корупције у финанси-
рању политичких странака и изборних кампања (REC (2003) 4).

Осим поменутих аката, за питање борбе против корупције и посебно превен-
ције корупције значајне су две новије директиве ЕУ из 2014. године које регулишу 
област јавних набавки – једна на општи начин, а друга у области вода, енергетике, 

12 Осим држава чланица, и Европска унија је приступила Конвенцији УН против корупције 2008. го-
дине. Видети одлуку Савета 2008/801/EC: Council Decision of 25 September 2008 on the conclusion, 
on behalf of the European Community, of the United Nations Convention against Corruption OJ L 287, 
29.10.2008, pp. 1–110.
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саобраћаја и поштанских услуга.13 Како су јавне набавке предмет преговарачког 
поглавља 5, ове директиве неће бити подробније анализиране на овом месту. Тре-
ба нагласити, међутим, да је њихов значај у области борбе против корупције не-
сумњив јер се њима промовишу принципи следљивости и транспарентности од-
лучивања у поступцима јавних набавки и дефинише низ правила која доприносе 
остваривању ових принципа. Такође, директиве утврђују учешће у корупцији 
понуђача као елиминациони критеријум у поступцима јавних набавки. 

У области превенције и борбе против корупције нарочито је важно питање 
учешћа јавности у пословима локалне самоуправе па је у овом пољу потребно 
консултовати међународне стандарде. Нарочито је значајна Европска повеља о 
локалној самоуправи и њен Додатни протокол који Србија у тренутку израде ове 
анализе још увек није потписала иако је то било предвиђено одређеним домаћим 
документима (нпр. Акционим планом за спровођење иницијативе Партнерство 
за отворену управу у Републици Србији за 2014. и 2015. годину или Акционим 
планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе).14

2.3. Основна права

Област основних права у преговарачком поглављу обухвата неколико тема: сло-
бода мисли, савести и вероисповести, слобода изражавања укључујући слободу и 
плурализам медија, начело недискриминације и положај друштвено рањивих гру-
па, родна равноправност, права детета, положај националних мањина, положај из-
беглица и интерно расељених лица, мере против расизма и ксенофобије, заштита 
података о личности. Овде ће, међутим, бити анализиране само оне у којима из 
тековина ЕУ проистичу значајнија права и обавезе за локалну самоуправу. 

У свакој од ових тема биће представљени најважнији релевантни извори пра-
ва Европске уније. Полази се од анализе примарних извора права ЕУ (оснивачки 
уговори и уговори којима се мењају оснивачки уговори). Затим се анализирају се-
кундарни извори права, тј. правни акти које усвајају институције ЕУ а који имају 
обавезујући карактер. Најчешћи такав правни акт у области основних права јесте 
директива која државе чланице обавезује само у погледу циља (не и средстава) који 
би требало постићи. Разлог је тај што у овој области државе чланице имају разли-
чита правила која ЕУ нема надлежности да у потпуности уједначи доношењем тих 

13 Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement 
and repealing Directive 2004/18/EC, OJ L 94, 28.3.2014, p. 65–242 и Directive 2014/25/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, 
transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC, OJ L 94, 28.3.2014, p. 243–374.

14 Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs 
of a local authority, доступно преко: www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/207.
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правила уместо држава чланица. Насупрот томе, директивом се постиже то да се у 
државама чланицама успоставе минимални стандарди заштите основних права у 
појединим областима живота (нпр. у области запошљавања и социјалне заштите). 
Дакле, државе чланице би требало да транспонују директиве у свој правни систем, 
тј. да донесу сопствене акте усклађене са захтевима директиве.15

Осим примарних и секундарних правних аката, важан извор права за ЕУ јесу 
и општа правна начела. Сходно члану 6. Уговора о Европској унији и пракси Суда 
правде ЕУ, ЕУ поштује основна права која су загарантована Повељом о основним 
правима ЕУ (ПОПЕУ) и која произилазе из уставних традиција заједничких за 
државе чланице која као таква чине општа начела права ЕУ.

Коначно, обрађују се и поједини важнији стратешки и политички документи, 
који немају правнообавезујући карактер, као и међународни споразуми (конвенције) 
који нису правни акти ЕУ, али представљају важан извор начела у области основних 
права које Унија поштује и/или очекује од држава кандидата да их се придржавају.

2.3.1. Начело забране дискриминације и положај друштвено рањивих група

Начело забране дискриминације промовисано је како у примарним изворима 
права ЕУ (оснивачким уговорима ЕУ), тако и у секундарним правним актима, 
које усвајају институције Европске уније. У Делу два Уговора о функционисању 
Европске уније, у члану 18, „забрањује се свака дискриминација на основу нацио-
налности у оквиру примене овог Уговора“ и наводи да Парламент и Савет могу 
усвојити правила којима се забрањује овакав вид дискриминације.16 

У првом параграфу члана 19. истог уговора наводи се да Савет након одобрења 
Европског парламента „може предузети одговарајуће мере за борбу против дис-
криминације засноване на полу, расном или етничком пореклу, вероисповести 

15 Потребно је на овом месту разјаснити питање дејства директива уопште, па и ових директива из 
домена антидискриминације. Најпре, директиве нису директно применљиве. Државе су дужне 
да циљеве садржане у директивама остваре тако што директиву транспонују у свој национални 
правни систем на начин који држава чланица сматра адекватним (усвајањем и/или изменом нор-
ми уставног карактера, законодавних и/или подзаконских аката...). Директиве обавезују државе 
чланице, а не непосредно њихова физичка и правна лица. По правилу, физичко или правно лице 
из државе чланице не може се директно позивати на права из директиве, али може Комисији 
указати на чињеницу да држава чланица није уопште или није на одговарајући начин транспо-
новала директиву. Након тога, Комисија може, у складу са својим овлашћењима, да делује како 
би државу чланицу убедила да поштује обавезе из директиве, што у крајњој линији подразумева 
и подношење тужбе Суду правде ЕУ. Физичка и правна лица држава чланица ЕУ могу се само 
под одређеним условима позивати на права и обавезе из директиве (непосредно дејство) пред 
својим национални судовима. За држављане државе кандидата за чланство у ЕУ, каква је Србија, 
ова чињеница није, међутим, релевантна јер се они пред судом не могу позивати на права и оба-
везе из директиве ЕУ него искључиво из националног законодавства које је евентуално усклађе-
но са неком директивом.

16 Члан 18. УФЕУ. Consolidated versions of the Treaty ... р. 56.
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или уверењу, инвалидитету, годишту или сексуалној оријентацији“.17 Поред тога, 
у другом параграфу истог члана омогућава се да Европски парламент и Савет 
усвајају основне принципе подстицајних мера Уније, осим оних којима се хармо-
низују закони и регулативе држава чланица, како би „подржали активности др-
жава чланица којима се доприноси постизању циљева из претходног параграфа“.18

Повеља о основним правима ЕУ (ПОПЕУ) из 2000. године, која је са Уговором 
из Лисабона (2009) добила исту правну снагу као и оснивачки уговор ЕУ, такође 
забрањује дискриминацију по сваком основу наводећи као пример нешто шире ос-
нове дискриминације него што чини сам оснивачки уговор. У члану 21. ПОПЕУ 
наводи се: „Забрањена је свака дискриминација по било ком основу, на пример, по 
основу пола, расе, боје коже, етничког или друштвеног порекла, генетских карак-
теристика, језика, вероисповести или уверења, политичког или било којег другог 
мишљења, припадности националној мањини, имовног стања, рођења, инвалиди-
тета, старосног доба или сексуалне оријентације.“ Други параграф овог члана наво-
ди даље: „У оквиру примене овог уговора, и не доводећи у питање његове посебне 
одредбе, забрањена је свака дискриминација по основу држављанства.“19

Преостали чланови из наслова III ПОПЕУ (осим члана 20, који проглашава јед-
накост пред законом) обрађују специфичне области или категорије лица за која 
се утврђује једнакост: културна, верска и језичка разноликост, једнакост жена и 
мушкараца, права детета и старих лица, и особа са инвалидитетом.20

17 Члан 19. УФЕУ. Consolidated versions of the Treaty... Op. cit., р. 56. У питању је ранији члан 13. Уго-
вора о Европској заједници (Уговор из Амстердама).

18 Ibidem.
19 Члан 21. ПОПЕУ. Consolidated versions of the Treaty... Op. cit., р. 396.
20 Потребно је на овом месту објаснити на који начин делују поменуте одредбе примарног права 

ЕУ. Када је реч о оснивачком уговору, одредбе о недискриминацији се примењују само на област 
примене уговора, што значи да субјекти (пре свега институције ЕУ и државе чланице) морају да 
поштују ово начело када примењују оснивачки уговор. 

 Повеља о основним правима ЕУ јесте први документ у којем је Унија на једном месту кодифи-
ковала каталог основних права. Проглашена 2000. године, тек 2009. је стекла правну обавезност 
када је Уговором из Лисабона потврђено да ЕУ „признаје права, слободе и принципе из Повеље о 
основним правима Европске уније ... која има исти правни значај као и Уговори“. Област примене 
ПОПЕУ дефинисана је на такав начин да је онемогућено било какво ширење и успостављање нових 
надлежности Уније у односу на оне дефинисане у оснивачком уговору. Члан 51. ПОПЕУ прецизира 
да се „Одредбе ове повеље односе ... на органе, тела, канцеларије и агенције Уније, уз поштовање 
начела супсидијарности а на државе чланице само онда када спроводе право Уније“. То значи да 
када спроводе законодавство из сопствене, искључиве надлежности, а не примарно и/или секун-
дарно право ЕУ, државе чланице нису у обавези да примењују ПОПЕУ, него их обавезују одредбе о 
основним правима како су дефинисане њиховим националним уставним и законским оквиром и 
прихваћеним међународним обавезама. Прецизније, не постоји захтев да се домаће законодавство 
о основним правима у државама чланицама на посебан начин усклађује са Повељом. Домаће од-
редбе држава чланица уставног и законског карактера које регулишу област основних права остају 
да важе и примењују се у националном оквиру. 

 Још једна напомена је овде важна: када се каже да је „држава чланица“ обавезна да поштује од-
редбе Повеље, мисли се не само на органе централне власти него и на регионалне и локалне 
власти и све јавне организације држава чланица које примењују право ЕУ. 
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Када је реч о питању забране дискриминације и једнаког третмана, важно је 
још поменути да је Европска унија 2010. године ратификовала Конвенцију УН о 
правима особа са инвалидитетом. „Ово значи да сво законодавство, политике и 
програми на нивоу ЕУ морају бити у складу са одредбама Конвенције о правима 
особа са инвалидитетом, у оквиру граница надлежности ЕУ.“21 Конвенција покри-
ва широк спектар области међу којима су приступ правди, образовању, запошља-
вању, превоз, инфраструктуру и јавне грађевине, право на живот, приватност, 
заштиту интегритета, омогућавање права на гласање, јачање политичког учешћа 
и обезбеђивање пуног правног капацитета свим људима са инвалидитетом.22

У области забране дискриминације ЕУ је донела још један број значајних секун-
дарних правних аката. На основу већ поменутог члана 19. УФЕУ (ранији 13. УЕЗ), 
усвојене су најпре две значајне директиве 2000. године: Директива Савета 2000/43 
о примени принципа једнаког третмана међу особама без обзира на њихово расно 
или етничко порекло („Директива о расној једнакости“), као и Директива Савета 
2000/78/ЕЦ од 27. новембра 2000. – општи оквир за равноправан третман у запо-
шљавању и професији („Директива о једнакости при запошљавању“). Обе дирек-
тиве забрањују дискриминацију по основу расног или етничког порекла, вероис-
повести или уверења, инвалидности, годишта и сексуалне оријентације у домену 
запошљавања. Директива о расној једнакости, поред овога, укључује и област со-
цијалне заштите, прецизније, социјално осигурање, здравствену заштиту, образо-
вање и пружање и коришћење услуга и робе, укључујући и становање. 

Коначно, Европска унија је Уговором из Лисабона обавезна да приступи Ев-
ропској конвенцији о заштити људских права и основних слобода (ЕКЉПОС), 
коју је Савет Европе усвојио маја 1950. године. Конвенција, између осталих, садр-
жи одредбе о забрани дискриминације у члану 14. и Протоколу 12, који је придо-
дат Конвенцији. У члану 14. се наводи: „Уживање права и слобода предвиђених у 
овој Конвенцији обезбеђује се без дискриминације по било ком основу, као што 
су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, на-
ционално или социјално порекло, повезаност с неком националном мањином, 
имовина, рођење или други статус.“23 Протокол 12 садржи општу забрану дис-
криминације: „Уживање сваког права које закон предвиђа мора се обезбедити 

21 “Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 28 EU Member States, the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared“, Prepared by Isabelle 
Chopin and Catharina Germaine for the European Network of Legal Experts in the Non-discrimination 
Field, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Directorate D — Equality 
Unit JUST/D1, доступно преко: www.non-discrimination.net/content/media/Developing%20Anti-
Discrimination%20Law%20in%20Europe%20EN.pdf (приступљено 25. јуна 2015).

22 „Convention on the Rights of Persons with Disabilities“, усвојена 13. децембра 2006. године на 61. 
седници Генералне скупштине УН резолуцијом A/RES/61/106, доступно преко: www.un.org/esa/
socdev/enable/rights/convtexte.htm#convtext (приступљено 26. јуна 2015).

23 „Конвенција о људским правима са изменама предвиђеним Протоколима 11 и 14, с Протоколима 
1, 4, 6, 7, 12 и 13“, Европски суд за људска права, Council of Europe F-67075 Strasbourg, cedex, www.
echr.coe.int, стр. 12.
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без дискриминације по било ком основу, као што је пол, раса, боја коже, језик, 
вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално по-
рекло, повезаност с неком националном мањином, имовина, рођење или други 
статус. 2. Јавне власти не смеју ни према коме вршити дискриминацију по осно-
вима као што су они поменути у ставу 1.“24

Србија је такође страна уговорница ове конвенције Савета Европе, као и ње-
ног Протокола бр. 12 који прописује општу забрану дискриминације. Стога се за 
Србију поштовање међународних обавеза прописаних овом конвенцијом под-
разумева као један од претприступних услова.

Европска унија се у овој области води још низом докумената који, иако нису 
правно обавезујући, представљају значајан оквир деловања, као што су: Стра-
тегија ЕУ за особе са инвалидитетом 2010–2020, Европска платформа за борбу 
против сиромаштва и сoциjaлнe искључености или Декларација о унапређењу 
права пацијената (Амстердам). Постоји и један број докумената из области родне 
равноправности који ће бити посебно приказан даље у тексту. 

2.3.2. Родна равноправност

У области основних права, родна равноправност је једно од најдуже промовиса-
них начела унутар права ЕУ. Најпре се у Уговору о Европској економској заједници 
(УЕЕЗ) из 1957. ово начело односило само на једнако плаћен рад жена и мушкара-
ца да би се у новије време препознало као општа једнакост жена и мушкараца.25 
Европска унија се определила за приступ или стратегију gender mainstreaming 
(„уродњавање“), која подразумева увођење перспективе родне равноправности у 
обликовање и спровођење свих њених јавних политика и активности.

Када су у питању примарни извори права, једнакост жена и мушкараца посебно 
се наводи у чл. 2. и 3. УЕУ, као и у члану 8. УФЕУ који Европску унију у свим њеним 
активностима обавезује на залагање за једнакост између жена и мушкараца. 

Повеља о основним правима ЕУ у већ помињаном члану 21. забрањује дискри-
минацију, између осталог, и на основу пола. Посебно члан 23. ПОПЕУ прописује 
да „једнакост између жена и мушкараца мора бити обезбеђена у свим областима, 
укључујући запошљавање, рад и зараде“, док се истим чланом прецизира да таква 
једнакост не спречава доношење мера којима се даје специфична предност мање 
заступљеном полу. 

Неколико директива Европске уније је значајно са становишта забране дискри-
минације и, посебно, обезбеђивања родне равноправности. Уочава се већ из њихо-
вих назива да је реч о обезбеђивању родне равноправности у вези са обављањем 

24 Ibidem., стр. 47–48.
25 Видети члан 119. УЕЕЗ. „Traité instituant la Communauté Economique Européenne et documents 

annexes“, доступно преко: eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/
TXT&from=EN (приступљено 1. јула 2015).
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посла, запошљавањем, обављањем професионалне делатности, социјалним осигу-
рањем и сл. У питању су следеће директиве:

• Директива Савета 75/117/EEC о апроксимацији закона држава чланица у 
вези са применом принципа једнаке зараде мушкараца и жена

• Директива Савета 76/207/EEC о примени принципа једнаког третмана мушка-
раца и жена када је у питању запошљавање, професионално усавршавање и 
унапређење и услови рада

• Директива 2002/73/EC Европског парламента и Савета о изменама Дирек-
тиве 76/207/EEC о примени принципа једнаког третмана мушкараца и жена 
када је у питању запошљавање, професионално усавршавање и унапређење 
и услови рада

• Директива Савета 79/7/EEC о напредној примени принципа једнаког трет-
мана мушкараца и жена у питањима социјалне заштите

• Директива Савета 86/378/EEC о примени принципа једнаког третмана мушка-
раца и жена у облицима социјалне заштите у вези с обављањем професије

• Директива Савета 96/97/EC о изменама Директиве 86/378/EEC о примени 
принципа једнаког третмана мушкараца и жена у облицима социјалне заш-
тите у вези с обављањем професије

• Директива Савета 86/613/EEC о примени принципа једнаког третмана 
између мушкараца и жена ангажованих у активностима, укључујући и 
пољопривреду, у области самозапошљавања, и о заштити самозапослене 
жене током трудноће и мајчинства

• Директива 2010/41/EU Европског парламента и Савета о примени начела 
једнаког третмана мушкараца и жена ангажованих у активностима у обла-
сти самозапошљавања којом се укида Директива Савета 86/613/EEC

• Директива Савета 92/85/EEC о увођењу мера подстицања унапређења без-
бедности и здравља на раду трудница и породиља или мајки које доје

• Директива Савета 96/34/EC о оквирном споразуму о породиљском одсуству 
и одсуству ради неге детета закљученог између UNICE, CEEP и ETUC

• Директива Савета 2004/113/EC о примени принципа једнаког третмана 
мушкараца и жена у приступу и пружању услуга и робе 

• Директива 2006/54/ЕC о примени начела једнаких могућности и једнаког 
третмана мушкараца и жена у вези са питањима запошљавања и обављања 
занимања

• Директива Савета 2010/18/EU о примени ревидираног оквирног споразу-
ма о породиљском одсуству и одсуству ради неге детета закљученог између 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP и ETUC

По питању родне равноправности институције Европске уније су биле веома 
активне и донеле значајан број докумената, који на овом месту неће бити детаљно 
анализирани пре свега због њихове необавезујуће природе. Ради се о докумен-
тима који, за разлику од директива, немају правнообавезујући карактер, већ су 
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махом препоруке, закључци или извештаји Комисије или Савета.26 Пример так-
вих докумената су „Женска повеља“ и „Стратегија родне равноправности“ које је 
Комисија усвојила 2010. године како би поставила начела и циљеве у овој области 
који би требало да усмеравају њено сопствено деловање. У складу са овим доку-
ментима, Комисија и у својим односима са земљама нечланицама (па и земљама 
кандидатима) инсистира на примени једнаког третмана мушкараца и жена.

Такође, вредан помена је „индекс родне равноправности“ који је развио Ев-
ропски институт за родну равноправност након што је предложен у једном од до-
кумената Европске комисије – „Мапа пута за равноправност жена и мушкараца 
2006–2010“. Индекс је индикатор за мерење јаза у равноправности жена и мушка-
раца у низу области, током времена у свим државама чланицама. Овај индекс 
показао је да је Европска унија тек „на пола пута до постизања равноправности“ 
и да су потребна даља праћења и мере.27

Коначно, Савет ЕУ редовно (годишње) прати спровођење Пекиншке платфор-
ме за акцију и у ту сврху је усвојио низ закључака у којима се државама члани-
цама дају препоруке о мерама неопходним за постизање равноправности жена и 
мушкараца.28

Поред тога, Савет је у својим закључцима више пута подржао приступ Комиси-
је у области родне равноправности, на пример, изражавајући подршку поменутој 
Стратегији родне равноправности 2010. године. Такође, Савет је марта 2011. године 
усвојио Европски пакт за родну равноправност (2011–2020).29 Пакт има за циљ да:

1. уклони јаз у области запослености и социјалне заштите између жена и 
мушкараца,

2. унапреди равнотежу између пословног и приватног живота жена и мушка-
раца током целог живота,

3. бори се против свих облика насиља над женама.

26 Списак ових докумената, као и законодавних аката ЕУ у области родне равноправности досту-
пан је на: ec.europa.eu/justice/gender-equality/law/index_en.htm (приступљено 26. јуна 2015).

27 Видети: “Gender Equality Index: Measuring Gender equality in the European Union 2005-
2012”, Report, European Institute for Gender Equality, 2015, p.3, доступно преко: www.
scr ibd.com/ful lscreen/269346799?access_key=key-TxpRYJT0dNgj6fD2BL2F&al low_
share=false&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll. У октобру 2014. годи-
не представници Европског института за родну равноправност били су у посети Србији где су 
одржали обуке стручњацима из области статистике како би Србија постала прва држава изван 
ЕУ која примењује индекс родне равноправности. Почетком 2016. године израђен је и први ин-
декс родне равноправности за Србију. Документ је доступан преко: www.srbija.gov.rs/vesti/vest.
php?id=257599.

28 Пекиншка декларација и платформа за акцију донета је на четвртој светској конференцији о 
женама коју су сазвале УН 1995. године. Видети: www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
plat1.htm (приступљено 9. јула 2015).

29 Први Пакт за родну равноправност усвојен је 2006. године. Видети: „Council conclusions on the 
European Pact for gender equality for the period 2011 – 2020“, 3073th Employment, Social Policy, Health 
and Consumer Affairs Council Meeting, Brussels, 7 March 2011, доступно преко: www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf (приступљено 9. јула 2015).
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Унутар сва три наведена циља државама се препоручује усвајање низа мера. 
Такође, државама се, између осталог, препоручује да у свом деловању примењују 
перспективу родне равноправности и унапређују политике родне равноправности.

Са позиција локалне самоуправе, посебно је значајна тема родне равноправ-
ности у доношењу политичких одлука. Институције Европске уније су развиле 
систем праћења стања у овој области, посебно од 1999. када су у Савету усвојени 
индикатори које је предложило тадашње финско председништво. Од индикатора 
релевантних за локалну самоуправу треба поменути следеће:

• пропорција жена у локалним скупштинама у државама чланицама;
• политике којима се промовише уравнотежено учешће у политичким изборима;
• пропорција жена на највишим службеничким позицијама;
• распоређеност жена на највишим службеничким позицијама у различитим 

областима деловања.

Последња два индикатора се односе првенствено на највише службеничке 
позиције на националном и европском нивоу, али би се аналогно могли приме-
нити и на локални ниво у оцени стања родне равноправности у доношењу поли-
тичких одлука.

Осим наведеног политичког и правног оквира Европске уније, у области ро-
дне равноправности за Републику Србију произилазе обавезе из низа међународ-
них докумената од којих су најважнији они усвојени у оквиру Уједињених нација 
и Савета Европе.30

Коначно, документ који садржи важне смернице за питање родне равно-
правности на локалном нивоу јесте Европска повеља о равноправности жена и 
мушкараца на локалном нивоу коју је усвојио Савет европских општина и реги-
она уз подршку Европске комисије.31

30 Од докумената усвојених под окриљем УН вреди поменути: Конвенцију о елиминисању свих 
облика дискриминације жена, CEDAW (1979), Пекиншку декларацију и платформу за акцију 
(1995), Конвенцију о политичким правима жена (1952), Међународни пакт о грађанским и поли-
тичким правима (1966), Универзалну декларацију о демократији (1997), Резолуцију 1325 (2000) 
Савета безбедности УН, Миленијумску декларацију УН (2000) и Резолуцију 58/142 (2003) о же-
нама и политичкој партиципацији. Савет Европе, такође, има низ вредних докумената: Декла-
рација о једнакости између жена и мушкараца као фундаменталном критеријуму демократије, 
Резолуција о увођењу начела родне равноправности на локални и регионални ниво, Резолуција 
о интегрисању родног аспекта у јавну политику, Резолуција о учешћу жена у политичком жи-
воту европских регија, Резолуција о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у политичком 
и јавном одлучивању, Резолуција о стандардима и механизмима за постизање родне равноп-
равности, Резолуција о репрезентовању жена у изборном систему, Конвенција Савета Европе о 
спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција). 

31 Видети о Повељи на: www.charter-equality.eu/the-charter/la-presidence-en.html (приступљено 15. 
јула 2015).
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2.3.3. Положај националних мањина 

У области заштите националних мањина Европска унија нема развијене соп-
ствене изворе права. 

Када је реч о примарним изворима права, у њима се само штуро помињу права 
мањина. Уговор о ЕУ у члану 2. говори о томе да се „Унија заснива на вредностима 
поштовања људског достојанства, ... поштовања људских права, укључујући и права 
особа које припадају мањинама“. Такође, ПОПЕУ у помињаном члану 21. као основ 
забране дискриминације наводи и припадност националној мањини. Када је реч о 
мањинама, релевантан је и члан 22. ПОПЕУ о културној, религијској и језичкој раз-
ноликости који гласи: „Унија поштује културну, верску и језичку разноликост.“32

На ову област се, дакле, примењује начело забране дискриминације по било ком 
основу, а посебно по основу расног или етничког порекла и они извори права ЕУ 
у којима је ово начело дефинисано (видети део „Начело забране дискриминације и 
положај друштвено рањивих група“ у овом поглављу). Такође, у овом случају при-
менљиве су и одредбе о борби против расизма, ксенофобије и антисемитизма које 
су садржане, на пример, у оквирној одлуци Савета (2008/913/JHA) о борби против 
одређених облика и изражавања расизма и ксенофобије путем кривичног права. 
Међутим, ова оквирна одлука је предмет материје „Правде слободе и безбедности“, 
односно преговарачког поглавља 24, стога овде неће бити анализирана.

Како су Роми највећа етничка мањина у Европи, и како се показало да су про-
блеми друштвеног искључивања и предрасуда са којима се суочавају тешко пре-
мостиви, институције ЕУ су усвојиле неколико докумената у којима се дефинише 
оквир за решавање ових проблема. Реч је о правно необавезујућим актима, али 
су они и поред тога извор важних начела и смерница у овој области којих држа-
ве чланице имају намеру да се држе. Међу значајнијим од тих документа јесте 
Оквир ЕУ за националне стратегије интеграцијe Рома који је израдила Европска 
комисија 2011. године.33 Овај документ има за циљ да подстакне државе чланице 
да усвоје или даље развију свеобухватне приступе за интеграцију Рома на својој 
територији. С тим у вези, државе чланице би требало да:

• развију посебне стратегије које су усмерене искључиво на Роме, на јасан и 
специфичан начин, уз предвиђање јасних мера и опредељивање средстава 
за превенцију и компензовање због неједнаких услова којима су изложени;

• обезбеде да циљеви интеграције покрију четири кључне области – приступ 
образовању (обезбедити завршавање бар основне школе), запошљавању 
(смањити јаз у запослености Рома и остале популације), здравственој зашти-
ти (смањити јаз у здравственом стању Рома и остале популације) и становању 

32 Члан 22. ПОПЕУ. Consolidated versions of the Treaty... Op. cit., р. 396.
33 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-

nomic and Social Committee and the Committee of the Regions: An EU Framework for national Roma 
integration strategies”, Brussels, 5.4.2011, COM(2011) 173 final.
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(смањити јаз у приступу адекватном становању и јавним добрима као што су 
вода, струја, гас);

• развију стратегије које ће активно допринети друштвеној интеграцији Рома и 
елиминисати сегрегацију где она постоји уз постављање достижних циљева, 
опредељивање довољних средстава, идентификовање микрорегија где Роми 
живе, успостављање механизама за праћење спровођења, успостављање са-
радње и дијалога са Ромским цивилним друштвом, регионалним и локалним 
властима, и именовање контакт-особе за развој и спровођење стратегије;

• прилагоде своје релевантне оперативне програме како би више средстава 
доступних из програма финансијске подршке Европске уније определили за 
интеграцију Рома.

Када је реч о земљама западног Балкана, Комисија у овом документу наводи 
да има намеру да помогне интеграцију Рома кроз:

• унапређење пружања помоћи кроз ИПА програм;
• јачање укључивања цивилног друштва у развој, спровођење и надзор поли-

тика на регионалном, националном и локалном нивоу кроз институциона-
лизовање дијалога са представницима Рома;

• редовно праћење напретка у овој области и представљање закључака у го-
дишњим извештајима о напретку у процесу приступања.

Још један значајан документ ЕУ који се бави питањем друштвене интеграције 
Рома јесте Препорука Савета о делотворним мерама интеграције Рома у државама 
чланицама.34 Ова препорука се надовезује на претходно приказан документ Комиси-
је и има за циљ да „пружи смернице државама чланицама за јачање делотворности 
њихових мера за постизање интеграције Рома и унапређење спровођења њихових 
националних стратегија за интеграцију Рома или интегрисаних мера политике уну-
тар ширих политика друштвене инклузије са циљем побољшања ситуације у којој се 
Роми налазе и затварања сваког јаза између Рома и опште популације“.35

Иако се у случају претходна два документа ради о правно необавезујућим до-
кументима, државе чланице су изразиле спремност да се придржавају дефиниса-
них циљева. Исто тако, и државе кандидати за чланство у ЕУ требало би да прате 
ове препоруке у мери у којој је то могуће и потребно имајући у виду разлике у 
броју и положају Рома у свакој од њих. Ово ће се посебно од њих очекивати у 
прет приступном процесу и зато што је оцењено да је положај Рома посебно тежак 
у овим државама у односу на државе чланице ЕУ.

Као земља кандидат за чланство у ЕУ, Република Србија се обавезала на поштовање 
права националних мањина уопште, а не само у вези с појединим областима живота 

34 „Council recommendation on effective Roma integration measures in the member states“, Employment, 
social policy, health and consumer affairs Council meeting, Brussels, 9 and 10 December 2013.

35 Ibidem, стр. 5.
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(нпр. запошљавања), како је то прописано раније поменутим секундарним изворима 
права ЕУ. У том смислу, поштовање права мањина уопште остаје услов за приступање 
Србије Европској унији. Тај услов је дефинисан најпре критеријумима из Копенхаге-
на, од којих је први, политички критеријум: стабилност институција које гарантују 
демократију, владавину права, људска права и поштовање и заштиту мањина. 

Значај поштовања људских и мањинских права потврђен је и у Споразуму о 
стабилизацији и придруживању, који је Србија закључила са ЕУ.36 У истом спора-
зуму у члану 4. потврђен је значај испуњавања међународних обавеза уговорних 
страна. Ту би се свакако могле сврстати и обавезе из конвенција Савета Европе 
које је Србија потписала, посебно Оквирне конвенције за заштиту националних 
мањина.37 Конвенција обрађује питања забране дискриминације припадника 
националних мањина, право на употребу језика и писма, слободу изражавања, 
право на информисање, право на употребу имена и презимена, на образовање на 
језику националне мањине, истицање традиционалних локалних назива, имена 
улица и других топографских назива на језику мањина и сл. 

У одељку IV предвиђен је и механизам праћења спровођења Конвенције. У 
ту сврху, Комитет министара Савета Европе је 1. јула 2015. усвојио Резолуцију 
CM/ResCMN(2015)8 о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних 
мањина у Србији. Међу препорукама које се у овом документу могу наћи jeсу и 
поједине које су посебно значајне за локалну самоуправу. 

Најпре, међу препорукама које захтевају хитно деловање наводи се потреба 
учешћа представника локалне самоуправе у оцени спровођења Стратегије за 
унапређење статуса Рома. Такође, препоручено је да се учини напор како би се 
елиминисала сегрегација ромске деце у образовању и развиле мере за делотворно 
увећање приступа образовању и унапредили образовни успеси ромске деце.38

36 У члану 5. Споразума се наводи: „Међународни и регионални мир и стабилност, развој добросу-
седских односа и поштовање људских и мањинских права од кључног су значаја за Процес ста-
билизације и придруживања...“. „Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране“, пре-
вод, доступно преко: www.seio.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.
pdf (приступљено 30. јуна 2015).

37 Србија такође има обавезе које проистичу из других мултилатералних и билатералних међународ-
них докумената који овде због ограниченог простора неће бити анализирани. Ради се, на пример, о 
УН Декларацији о правима особа које припадају националним или етничким, верским и језичким 
мањинама, као и документу са конференције ОЕБС (тада КЕБС) из Копенхагена 1990. године о људ-
ској димензији. Видети: „47/135 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities“, доступно преко: www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm, 
као и „Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE“, 
доступно преко: www.osce.org/odihr/elections/14304 (приступљено 7. јула 2015). Од билатералних, 
Србија има потписане споразуме са Мађарском, Македонијом, Румунијом и Хрватском.

38 Видети: „Resolution CM/ResCMN(2015)8 on the implementation of the Framework Convention for 
the Protection оf National Minorities by Serbia“, Adopted by the Committee of Ministers on 1 July 2015 
at the 1232nd meeting of the Ministers’ Deputies, доступно преко: wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/
ResCMN%282015%298&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDC
F2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (приступљено 6. јула 2015), р. 3.
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Међу осталим препорукама наводе се: 
• oбезбеђивање довољног и стабилног финансирања како би се гарантовала 

одрживост медија на мањинским језицима и разматрање утицаја прива-
тизације и увођења дигиталног ТВ сигнала на мањинске медије уз консулто-
вање свих националних мањина; 

• oбезбеђивање да се законске одредбе о употреби језика мањина у контакти-
ма са властима на локалном нивоу у потпуности примењују и промовисање 
ангажовања службеника на локалном нивоу који говоре релевантне језике 
мањина; интензивирати напоре како би се обезбедила потпуна и адекватна 
примена правила о регистрацији имена на језицима мањина и када је у пи-
тању истицање топографских назива на језицима мањина;

• промовисање оснивања и делотворног функционисања савета за међуна-
ционалне односе на локалном нивоу у свим општинама са етнички мешо-
витим становништвом.39

Још један важан документ Савета Европе у овој области јесте Европска повеља 
о регионалним или мањинским језицима.40 У Повељи се најпре дефинишу циље-
ви и начела којима државе потписнице треба да се воде у одношењу према регио-
налним или мањинским језицима. Затим се у делу III дефинишу мере које државе 
треба да предузимају када је реч о доступности образовања на језицима мањина, 
односу са судовима и управом, о информисању на језицима мањина, културним 
активностима, економском и друштвеном животу и прекограничној размени. 
Повеља предвиђа и периодично извештавање држава о спровођењу ових одредби 
на њиховим територијама.

2.3.4. Заштита података о личности

У наслову II УФЕУ који садржи одредбе које имају општу примену, члан 16. 
посвећен је питању заштите података о личности. Најпре се у ставу 1. установља-
ва право на заштиту података о личности: „Свако има право на заштиту лич-
них података…“41 У истом члану се даље налаже Европском парламенту и Савету 
да установе правила у вези са заштитом појединаца при обради личних података 
од стране институција, тела, канцеларија и агенција ЕУ, као и од стране држава 
чланица када спроводе активности у оквиру права ЕУ, као и правила у вези са 
слободним протоком таквих података.

39 Ibidem, стр. 4.
40 „European Charter for Regional or Minority Languages“, Доступно преко: www.ljudskaprava.gov.

rs/index.php/nacionalne-manjine2/multilateralni-ugovori/evropska-povelja-o-regionalnim-ili-
manjinskim-jezicima (приступљено 7. јула 2015).

41 Члан 16. УФЕУ. Consolidated versions of the Treaty..., Op. cit., р. 55.
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Поред тога, уговору су придодате две декларације које се тичу примене прави-
ла о заштити података о личности. Декларацијом о члану 16. УФЕУ прецизира се 
да ће дужна пажња морати да буде посвећена специфичном карактеру одређеног 
питања, када се јави ситуација у којој мере које се усвајају на основу члана 16. 
имају непосредне последице по националну безбедност.

Друга декларација тиче се заштите података о личности у области правосудне 
сарадње у кривичним стварима и полицијске сарадње, а препознаје потребу ус-
тановљавања посебних правила о заштити података, имајући у виду специфичан 
карактер ове области.

Повеља о основним правима ЕУ такође се бави питањем заштите података 
о личности. У члану 8. се на сличан начин као и у УФЕУ установљава право на 
заштиту података о личности и додаје да подаци морају да се обрађују само за 
наведену сврху и на основу пристанка особе које се тичу или на основу другог 
легитимног основа у складу са правним прописом. Даље се установљава право 
приступа подацима од стране особа којих се тичу и право на исправку погрешно 
уписаних података.42

У сваком случају, након ступања на снагу Уговора из Лисабона 2009. године, 
институцијама ЕУ је дат јасан правни основ за усвајање законодавних аката у овој 
области. Стога је Комисија већ 2010. представила своју идеју о потреби усвајања 
свеобухватног приступа заштити података о личности, а 2012. поднела и звани-
чан предлог реформе заштите података о личности. У време писања ове анализе, 
предлог који чине једна регулатива и једна директива, још увек је био предмет пре-
говора у Савету и Парламенту. Уколико се усвоје у постојећој форми, нови акти ће 
између осталог донети једну новину, релевантну и за локалну самоуправу. Новина 
се састоји у томе да ће у обавези да одреде службеника за заштиту података о лич-
ности бити сви који обрађују податке о личности уколико су јавне власти или тела, 
предузећа која имају 250 и више запослених или се кључне активности контролора 
или обрађивача састоје од поступака обраде који по својој природи, опсегу и/или 
сврси захтевају редован и систематичан надзор субјеката.43

Када је реч о важећим секундарним изворима права ЕУ, у овој области значај-
но је неколико директива:

Најпре, то је Директива Европског парламента и Савета 95/46/ЕЗ од 24. ок-
тобра 1995. о заштити грађана у вези са обрадом података о личности и о слобод-
ном кретању таквих података која обавезује државе чланице да обезбеде права 
и слободе физичких лица у вези са обрадом личних података, посебно њихово 
право на приватност. Између осталог, ова директива прописује да државе чла-
нице морају имати надлежно тело за контролу у овој области и наводи које све 
надлежности мора да има такво тело.

42 Видети члан 8. ПОПЕУ. Ibidem, стр. 393.
43 Видети више о предлозима на: www.consilium.europa.eu/en/policies/data-protection-reform (при-

сту пље но 24. новембра 2015).
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Затим, Директива 2002/58/EC у вези са обрадом личних података и заштите при-
ватности у електронском комуникационом сектору (Директива о приватности и 
електронским комуникацијама) обавезује државе чланице да обезбеде права и слобо-
де физичких лица у вези са обрадом личних података, посебно њихово право на при-
ватност у контексту обраде личних података у области електронских комуникација.

Коначно, Директива 2006/24/EC о задржавању генерисаних или обрађених 
података у вези са одредбом о јавности расположивих електронских комуника-
ционих сервиса или јавне комуникационе мреже и допуне Директиве 2002/58/
EC тежи да усклади одредбе држава чланица у вези с обавезама пружалаца јавно 
доступних услуга електронских комуникација или јавних комуникационих мре-
жа у односу на задржавање одређених података који су настали или су обрађени 
с њихове стране да би се обезбедило да су ти подаци на располагању у сврхе ис-
траге, откривања и кривичног гоњења озбиљног криминала, како је дефинисано 
од стране сваке државе чланице у њеном националном закону.

Осим права ЕУ са којим државе кандидати морају да ускладе своје законодав-
ство, питање заштите личних података обрађено је и у појединим међународним 
документима из којих за стране уговорнице произилазе обавезе. Такви доку-
менти су, на пример, Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду 
личних података и уз њу придодат Протокол у вези са надзорним органима и 
прекограничним протоком података усвојени у оквиру Савета Европе које је и 
Србија потписала, затим Универзална декларација о људским правима и Европ-
ска конвенција за заштиту људских права.

2.3.5. Процедуралне заштитне мере

У овој области за локалну самоуправу је најзначајнија тема права на правну 
помоћ и бесплатну правну помоћ, па ће само тај аспект овде бити анализиран.

Право на правну помоћ

У Повељи о основним правима ЕУ у члану 47. дефинише се право на делотво-
ран правни лек и правично суђење у оквиру којег се посебно наводи да се правна 
помоћ обезбеђује онима којима недостају средства и уколико је таква помоћ не-
опходна да се обезбеди делотворан приступ правди.44

Када је реч о секундарним изворима права ЕУ, као и у случају осталих области 
основних права које су овде већ обрађиване и у области правне помоћи основни 
правни инструмент ЕУ који је коришћен била је директива, што је инструмент 
који има за циљ установљавање минималних заједничких стандарда у правним 
системима држава чланица. Јануара 2003. Савет је усвојио Директиву 2002/8/ЕС 

44 Ibidem, стр. 401.
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за унапређење приступа правди у прекограничним споровима путем утврђивања 
минимума заједничких правила која се односе на правну помоћ у таквим спорови-
ма. Ова директива се односи на грађанске и привредне прекограничне спорове, а 
на основу ње, Комисија је донела две одлуке којима се прописују обрасци захтева за 
правну помоћ и обраду таквих захтева (Commission Decision 2004/844/EC и 2005/630/
EC). Директивом се не прописује ко у државама чланицама може да пружа правну 
помоћ, али се наводи да та правна помоћ мора бити адекватна тако да обезбеђује 
делотворан приступ правди, што подразумева: претпроцесно саветовање у циљу 
достизања поравнања пре отпочињања парничног поступка, као и правну помоћ 
и заступање пред судом, изузимање од плаћања или помоћ при плаћању трошкова 
поступка, који у складу са овом директивом обухватају спектар различитих трош-
кова. Такође, већ помињана Директива 2000/43 EC о примени принципа равно-
правног третмана без обзира на расно или етничко порекло упућује државе члани-
це на то да укључе грађанско друштво у пружање правне помоћи када држава није 
у могућности да задовољи потребе за бесплатном правном помоћи.

У области кривичног права, по питању правне помоћи значајне су три дирек-
тиве и једна оквирна одлука:

• Оквирна одлука Савета 2001/220/JHA о положају оштећеног у кривичним 
поступцима;

• Директива Парламента и Савета 2013/48/EU о праву на приступ адвокату у кри-
вичном поступку и поступку на основу Европског налога за привођење и о пра-
ву на обавештење трећег лица по лишавању слободе и праву на комуникацију 
са трећим лицима и са конзуларним органима током трајања лишења слободе; 

• Директива Савета 2010/64/EC о праву на тумачење и превођење у кривич-
ном поступку;

• Директива Савета 2012/13/EC о праву на информисаност у кривичном 
поступку.

Ови прописи такође не дефинишу ко у држави чланици може да пружа пра-
вну помоћ, али Директива 2013/48/EU прецизира да се „адвокатом“ сматра свака 
особа која је, у складу са националним прописима, квалификована и овлашћена, 
укључујући и путем акредитације од стране надлежног тела, да пружа правне 
савете и помоћ осумњиченим или оптуженим особама.

Коначно, већ помињана Директива 2000/43 ЕС о примени принципа равно-
правног третмана без обзира на расно или етничко порекло, позива државе чла-
нице да укључе цивилно друштво у пружање правне помоћи када држава није у 
могућности да то обезбеди.

У области правне помоћи, начела и стандарди су дефинисани и документима 
Савета Европе. Најпре, Конвенција о заштити људских права и основних слобода 
у члану 6. дефинише право на правично суђење у оквиру којег и право на правну 
помоћ и добијање бесплатне правне помоћи за свакога ко је оптужен за кривично 
дело. Европски суд за људска права је потврдио да се ово право не односи само на 
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кривичне поступке, већ се, под одређеним условима, може остварити и у грађан-
скоправним процесима.45

Затим, 1977. године је потписан Европски споразум о трансмисији захтева за 
правном помоћи који дефинише правила о праву на правну помоћ и захтевима за 
правном помоћи у држави уговорници где особа има боравак, а чији није држа-
вљанин.46 Република Србија је страна уговорница овог споразума.47

Такође, Конвенција о међународном приступу правди из 1980. године утврђује 
правила за остваривање права на правну помоћ у државама уговорницама за све 
њихове држављане и оне који имају легалан боравак под једнаким условима и 
стандардизује образац захтева за правном помоћи како би се олакшала трансми-
сија.48 Србија је такође страна уговорница ове конвенције.49 

2.4. Права грађанства Европске уније

Концепт грађанства Европске уније уведен је 1993. године са ступањем на сна-
гу Уговора из Мастрихта. Корпус права грађанства представља сет од неколико 
права која Европска унија обезбеђује својим грађанима. 

Најпре, у члану 9. Уговора о Европској унији, као и у члану 20. УФЕУ дефини-
сано је да су грађани Европске уније држављани држава чланица ЕУ. Такође, пре-
цизира се да ће грађанство Уније бити додато, те да неће заменити држављанство 
државе чланице.50 Права која гарантују државе чланице својим грађанима и даље 
остају у надлежности држава чланица и загарантована су уставним и законским 

45 Видети више у: „Guide оn Article 6: Right to а Fair Trial (civil limb)“, Council of Europe/European 
Court of Human Rights, 2013, доступно преко: www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analys
is&c=#n14278064742986744502025_pointer (приступљено 27. јула 2015).

46 Видети: European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid, Strasbourg, 27. I. 1977, 
Доступно преко: conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/092.htm (приступљено 27. јула 2015).

47 Значајни документи Савета Европе у овој области јесу и: Резолуција (76) 5 о правној помоћи 
у грађанским, комерцијалним и административним стварима, Резолуција R (78) 8 о пружању 
правне помоћи и савета, Препорука R (81) 7 Комитета министара државама чланицама о мерама 
које омогућавају приступ суду, Препорука (84) 5 Комитета министара државама чланицама о на-
челима грађанског поступка за унапређивање остваривања правде и Препорука (93) 1 Комитета 
министара државама чланицама о ефективном приступу праву и правди за веома сиромашне.

48 Видети: “Convention on International Access to Justice (Concluded 25 October 1980)”, доступно пре-
ко: www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=91 (приступљено 27. јула 2015).

49 Међу значајним међународним документима који обрађују и питање правне помоћи или шире 
право на правично суђење или приступ правди јесу: Општа декларација о правима човека (члан 
10), Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Конвенција Уједињених нација о 
правима детета, као и други документи Савета Европе какви су нпр. Резолуција (76) 5 о правној 
помоћи у грађанским, комерцијалним и административним стварима и Резолуција Р (78) 8 о 
пружању правне помоћи и савета.

50 “Consolidated versions of the Treaty...”, Op. cit., рр. 20 и 56.
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инструментима сваке државе чланице. Права која су део права грађанства ЕУ, нова 
су права установљена правним актима ЕУ и последица су чињенице постојања и 
функционисања Европске уније и њених појединих политика. Државе кандидати 
су у обавези да након приступања своје законодавство ускладе са прописима ЕУ 
како би омогућиле несметано уживање ових права грађанима ЕУ.

У члану 20. УФЕУ набрајају се права која, између осталих, уживају грађани 
Европске уније:

• право да се слободно крећу и настањују унутар територије држава чланица;
• право да бирају и буду бирани као кандидати на изборима за Европски пар-

ламент и на општинским изборима у држави чланици у којој имају боравак, 
под истим условима као и држављани те државе;

• право на дипломатску и конзуларну заштиту било које државе чланице ЕУ 
под истим условима као и њени држављани у трећој држави у којој држава 
чији је држављанин у питању нема представништво;

• право на петицију Европском парламенту, обраћање Европском омбудсма-
ну и институцијама и саветодавним телима Уније на било ком званичном 
језику Уније и право да добије одговор на истом језику.

Грађани ЕУ, такође, према слову оснивачког уговора, имају право покретања 
грађанске иницијативе.51

Члановима 21. до 24. УФЕУ за свако од претходно набројаних права дефинишу 
се овлашћења институција ЕУ да доносе неопходне секундарне акте у овој обла-
сти, којима ће, између осталог, бити омогућени изузеци од ових права. У складу 
с тим, поменута права из оснивачког уговора детаљније су регулисана секундар-
ним правним актима ЕУ од којих су најзначајнији:

• Директива ЕП и Савета 2004/38/ЕC о праву грађана Уније и чланова њихо-
вих породица на слободно кретање и боравиште на подручју државе члани-
це, којом се мења Уредба (EEC) бр. 1612/68 и стављају изван снаге директи-
ве 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 
90/364/EEC, 90/365/EEC и 93/96/EEC;

• Директива Савета 93/109/EC о утврђивању детаљних аранжмана за оствари-
вање активног и пасивног бирачког права на изборима за Европски парла-
мент за грађане Уније који бораве у држави чланици чији нису држављани;

• Директива Савета 2013/1/EU којом се мења Директива 93/109/EC о одређе-
ним детаљним аранжманима за остваривање права да се буде биран на из-
борима за Европски парламент за грађане Уније у државама чланицама чији 
нису држављани;

• Директива Савета 94/80/EC о утврђивању детаљних аранжмана за оствари-
вање активног и пасивног бирачког права на локалним изборима за грађане 
Уније који бораве у држави чланици чији нису држављани;

51 Видети члан 11. УЕУ и члан 24. УФЕУ. Ibidem, стр. 21 и 56–58.
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• Директива Савета 96/30/ЕЗ од 13. маја 1996. године о изменама и допунама 
Директиве 94/80/ЕЗ о детаљном утврђивању остваривања активног и паси-
вног бирачког права на локалним изборима грађана Уније са пребивалиш-
тем у држави чланици чији нису држављани;

• Одлука представника влада држава чланица који су се састали у оквиру Са-
вета о успостављању привремене путне исправе (96/409/CFSP);

• Одлука представника влада држава чланица који су се састали у оквиру Са-
вета о заштити грађана Европске уније од стране дипломатских и конзулар-
них представништава (95/553/EC);

• Одлука Европског парламента о прописима и општим условима који уређују 
обављање дужности Европског омбудсмана (94/262/ECSC, EC, Euratom) и 
измене из 2002. и 2006. године;

• Уредба 211/2011/EU Европског парламента и Савета о грађанској иницијативи;
• Делегирана уредба Комисије 268/2012/EU о измени Прилога I Уредбе 

211/2011/EU Европског парламента и Савета о грађанској иницијативи;
• Извршна одлука Комисије 2012/412/EU о измени пописа „основних једини-

ца локалне управе“ у Прилогу Директиве Савета 94/80/ЕС.

Директива Савета 94/80/EC је посебно значајна за локалну самоуправу па се на 
њој вреди посебно задржати. Реч је о директиви која детаљније уређује активно 
и пасивно бирачко право на локалним изборима у држави чланици у којој грађа-
нин ЕУ борави а чији није држављанин. Ово право је у директној вези са правом 
на слободно кретање и настањивање унутар територија држава чланица ЕУ, од-
носно доприноси његовом остваривању.

Директива дефинише локалне (општинске) изборе као непосредне изборе, са 
општим правом гласа, на нивоу основне јединице локалне управе и њених сас-
тавних делова како за представничка тела јединица локалне управе, тако и за 
чланове њихових извршних органа.

„Основна јединица локалне управе“, у смислу ове директиве, подразумева ад-
министративне јединице које се у складу са прописима сваке државе чланице 
састоје од тела изабраних на општим непосредним изборима и које имају соп-
ствену одговорност да на основном нивоу политичке и административне органи-
зације управљају одређеним локалним пословима.52 Списак основних јединица 
локалне самоуправе у свакој држави чланици налази се у прилогу ове директиве, 
ажурира се у складу са променама које државе чланице пријављују Комисији и 
измене објављују у „Службеном гласнику ЕУ“.

Да би једна особа имала активно и пасивно бирачко право у држави у којој 
борави, а није њен држављанин, она мора да задовољава исте услове у погле-
ду активног и пасивног бирачког права који важе за држављане те државе 

52 Видети преамбулу и члан 2. Директиве. Доступно преко: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:31994L0080 (приступљено 22. јула 2015).
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чланице.53 Директива даље предвиђа могућност ограничавања активног и па-
сивног бирачког права од стране држава чланица под одређеним условима и 
дефинише минимална правила везана за упис у бирачки списак. 

Бирач остварује своје активно бирачко право на локалним изборима у држа-
ви чланици боравишта ако је изразио жељу да то учини, осим када је гласање 
у држави чланици боравишта обавезно, када је бирач који је уписан у бирачки 
списак дужан да гласа. Државе чланице у којима не постоји обавеза гласања могу 
да предвиде аутоматски упис бирача у бирачки списак. Бирачи који нису држа-
вљани, у правима у вези за уписом и вођењем бирачког списка изједначавају се 
са домаћим држављанима. За оне који се кандидују за неку изборну функцију 
наводи се да се могу тражити додатни услови, изјаве или докази, нпр. да бирачу 
није одузето пасивно бирачко право у матичној држави, или информација о по-
следњој адреси у матичној држави ако таква постоји. 54

53 Видети члан 3. Ibidem.
54 Видети чл. 7–11. Ibidem.
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У овом делу дат је приказ домаћег правног и политичког оквира у области коју 
покрива преговарачко поглавље 23. Као и у претходном делу, неће бити анализи-
рана читава област, него само оне теме у којима нека значајнија права и обавезе 
могу произилазити за локалну самоуправу. У свакој од обрађиваних тема полази 
се од уставног регулисања датог питања, затим се обрађује стратешки оквир, да 
би се потом прешло на законски и подзаконски ниво регулисања.

3.1. Борба против корупције

Устав Републике Србије не помиње експлицитно проблем корупције, међутим, 
гарантује одређена права и слободе значајне за превенцију корупције. Ту се пре све-
га мисли на право на обавештеност (члан 51) и право на учешће у управљању јавним 
пословима (члан 53), као и на забрану сукоба интереса (члан 6) и одредбе о контроли 
извршавања свих буџета коју врши Државна ревизорска институција (члан 92).

Године 2013. усвојена је Стратегија за борбу против корупције за период 
2013–2018. коју прати и одговарајући Акциони план.55 У Стратегији је прихваћен 
секторски приступ борби против корупције, односно одабране су области за које 
се сматрало да су приоритетне када је у питању борба против корупције у наве-
деном периоду. Области које су нашле своје место у Стратегији јесу: политичке 
активности, јавне финансије, приватизација и јавно-приватно партнерство, пра-
восуђе, полиција, просторно планирање и изградња, здравство, образовање и 
спорт и медији. Поред овога, једно поглавље Стратегије посвећено је питању пре-
венције корупције и у њему се дефинишу циљеви не само за наведене области 
него и за све домене у којима је могућа појава коруптивног деловања. 

55 Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 
2018. године („Службени гласник РС“, бр. 57/13) и Акциони план за спровођење Националне 
стратегије за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 71/13 и 55/14), доступно пре-
ко: www.acas.rs/zakoni-i-drugi-propisi/strategija-i-akcioni-plan (приступљено 2. децембра 2015).
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Стратегија и пратећи Акциони план утврђују, између осталог, обавезе за једи-
нице локалне самоуправе. Међу важнијима су: 

1. усвајање локалних акционих планова за борбу против корупције и осни-
вање сталних радних тела локалних скупштина која би надзирала спро-
вођење ЛАП-ова;

2. израда и спровођење програма обуке за едукацију одборника (чланова стал-
ног радног тела и других) и службеника ЛС о антикорупцијским механи-
змима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а за борбу против 
корупције;

3. омогућавање транспарентности трошења буџетских средстава, односно 
учешћа јавности у праћењу трошења буџетских средстава кроз примену 
програмског буџетирања;

4. одговарајуће измене статута и пословника којима би се успоставили ме-
ханизми за учешће у поступку доношења прописа свим заинтересованим 
странама и јавности; 

5. обавеза израде правилника и усвајања измена и допуна правилника о кате-
горизацији спортских организација на нивоу јединица локалне самоуправе 
у складу са националном категоризацијом. У вези с овом је и обавеза израде 
ранг-листа спортских организација у ЈЛС, као и израде и измена Правилни-
ка о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи ин-
терес у области спорта у ЈЛС; наведене обавезе имају за циљ успостављање 
транспарентности финансирања спорта и власничке структуре спортских 
клубова и савеза;

6. препорука ЈЛС да раде анализу ризика на корупцију у прописима (садржану 
у образложењу предлога прописа) и обавеза да при томе примењују методо-
логију коју би прописивала Агенција за борбу против корупције.

Осим ове стратегије, неколико других стратегија има значај за борбу против 
корупције, посебно за превенцију корупције. 

Најпре, у Стратегији развоја јавних набавки у Републици Србији за период 
2014–2018. године наводи се да „Стратегија произлази и повезана је са Нацио-
налном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. го-
дине (‚Службени гласник РС‘, број 57/13), Стратегијом реформе јавне управе у 
Републици Србији (‚Службени гласник РС‘, бр. 9/14 и 42/14 – исправка), Стра-
тегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици 
Србији (‚Службени гласник РС‘, бр. 61/09 и 23/13) и Националним програмом за 
усвајање правних тековина ЕУ (NPAA)“.56 Осим тога, у Стратегији се као један 
од циљева утврђује: „потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама 

56 Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године („Служ-
бени гласник РС“, број 122/14, стр. 2), доступно преко: www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.
php?id=45678.
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и другим актима Европске уније … у области јавних набавки и њихово пуно 
спровођење у пракси“.57 Мере за превенцију и борбу против корупције пред-
виђене су у оквиру приоритетне области 4: „Сузбијање нерегуларности у сис-
тему јавних набавки“. Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних 
набавки у Републици Србији за 2016. годину у оквиру ове области наводи се-
дам „оперативних активности“ међу којима су и „Обука за руководиоце нару-
чилаца (републички и локални ниво)“ које би требало да спроводи Управа за 
јавне набавке и СКГО.58

Још једна важна стратегија у контексту борбе против корупције јесте Страте-
гија реформе јавне управе у којој се као један од циљева реформе наводи „јачање 
транспарентности, етичности и одговорности у обављању послова јавне управе“.59 
Принципи на којима се заснива реформа јавне управе јесу принципи „европског 
административног простора“ и подразумевају: (1) поузданост и предвидљивост, 
односно правну сигурност; (2) отвореност и транспарентност управног система 
и унапређење учешћа грађана и других друштвених субјеката у раду јавне управе 
(тзв. партиципација); (3) одговорност рада органа јавне управе и (4) ефикасност 
и делотворност.

Када је реч о законском оквиру у области борбе против корупције, њега чини 
неколико антикорупцијских закона, као и закона који регулишу друге области 
али се делом односе на поједине аспекте ове политике као што су, на пример, 
Кривични законик, Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 
Закон о финансирању политичких активности, Закон о јавним набавкама или 
Закон о приватизацији. 

Као кључни антикорупцијски закон намеће се Закон о Агенцији за борбу 
против корупције усвојен 2008. године и неколико пута мењан.60 Закон, осим 
одредби о саставу и функционисању Агенције, садржи и одредбе о спречавању 
сукоба интереса, забрани примања поклона и обавези пријављивања имовине 
за функционере и друге одредбе. За јединице локалне самоуправе посебно су 
значајне одредбе о плановима интегритета, који би требало да садрже „мере 
правне и практичне природе којима се спречавају и отклањају могућности за 
настанак и развој корупције“ (члан 59). Обавезу усвајања планова интегритета 
имају, између осталих, јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна пре-
дузећа. Планови интегритета се израђују на основу смерница које даје Аген-
ција, а јединице локалне самоуправе имају обавезу извештавања Агенције о 

57 Ibidem, стр. 1.
58 Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2016. го-

дину, усвојен 30. децембра 2015, доступно преко: www.srbija.gov.rs/extfile/sr/255779/akcioni_plan-
strategija_razvoja_javne_nabavke187_cyr.zip.

59 Стратегија реформе јавне управе („Службени гласник РС“, бр. 9/14 и 42/14 – исправка), доступно 
преко: mduls.gov.rs/doc/dokumenta/dokumenta/Strategija%20reforme%20javne%20uprave%20u%20
Republici%20Srbiji.pdf.

60 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11, 
67/13, 112/13 и 8/15).
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спровођењу плана интегритета. У Смерницама које је израдила Агенција, пре-
цизира се да „јединице локалне самоуправе и градске општине доносе сопстве-
ни план интегритета“ што би значило да обавезу усвајања плана интегритета 
немају појединачни органи локалне самоуправе као што је то случај са држав-
ним органима.61

Члан 58. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописује да план ин-
тегритета треба да садржи:

• оцену изложености институције корупцији; 
• податке о лицу одговорном за план интегритета; 
• опис процеса рада, начина одлучивања и утврђивање послова који су наро-

чито подложни корупцији; 
• превентивне мере за смањење корупције; 
• друге делове плана дефинисане у смерницама. 

Према Акционом плану за преговарачко поглавље 23, Закон о Агенцији за бор-
бу против корупције требало је да буде измењен или да буде донет нов у четвртом 
кварталу 2015. године, међутим то ни до тренутка завршетка ове анализе није 
учињено (мере 2.1.4.2 и 2.2.1.1). Предложене измене наведене у Акционом плану 
не би требало да донесу значајније последице по функционисање локалне само-
управе, односно промену надлежности. 

Закон о заштити узбуњивача има за циљ да заштити лица која указују на кр-
шење прописа, људских права, вршење јавног овлашћења противно сврси због 
које је поверено, опасност по живот, јавно здравље, безбедност и др.62 Према овом 
закону, узбуњивање може да се врши у вези са сопственим радним ангажовањем, 
поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носи-
лаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом влас-
ништва на привредном друштву. Јединице локалне самоуправе се, дакле, могу 
појавити као послодавци који имају обавезе према овом закону као и сви други 
послодавци који имају више од 10 запослених, а њени органи као овлашћени ор-
гани надлежни за поступање по извршеном узбуњивању.

Закон o слободном приступу инфoрмaциjaмa од jaвнoг знaчaja („Службени глaс-
ник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) веома је значајан антикорупцијски закон. 
Тражиоцима информација гарантује право приступа информацијама од јавног 
значаја и дефинише услове и процедуре вршења тог права. С друге стране, органи-
ма локалне самоуправе као органима јавне власти намеће обавезе обавештавања 
тражиоца о поседовању информације и стављања на увид и издавања траженог 
документа. Законом се предвиђа да одговорно лице у органу јавне власти одреди 
овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

61 Видети члан 4. Смерница за израду и спровођење плана интегритета. Доступно преко: www.acas.
rs/wp-content/uploads/2010/07/Smernice.pdf (приступљено 14. децембра 2015).

62 Видети Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/14).
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значаја. Уколико то не учини, одговорно лице ће бити надлежно за поступање. За-
кон предвиђа и обавезу државног органа, односно органа локалне самоуправе, па 
и организације којој је поверено вршење јавних овлашћења, да најмање једном го-
дишње израђује и објављује информатор са основним информацијама о свом раду. 
Нови закон о слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, који је био у 
припреми у време израде ове анализе, не би требало да донесе нове надлежности 
или послове за локалну самоуправу.

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) не доноси нове надлежности за локал-
ну самоуправу, али је значајан са становишта превенције корупције јер дефини-
ше права и дужности функционера, службеника и службеника на положају, међу 
којима су и оне које се тичу спречавања сукоба интереса, пријема поклона и др.63

3.2. Основна права

Општа оцена у Извештају о скринингу за поглавље 23, као и у Извештају о 
напретку Србије за 2015. годину јесте та да је нормативни и институционални 
оквир заштите основних права у Србији добар (адекватне уставне гаранције, за-
конске одредбе, ратификација међународних инструмената…), али да је примена 
ових прописа неадекватна.64 И поред овако повољне опште оцене, потребно је 
даље унапређивање и усклађивање законодавног и стратешког оквира.

3.2.1. Начело забране дискриминације и положај друштвено рањивих група

У Републици Србији, начело забране дискриминације промовисано је у разли-
читим актима, почев од Устава, преко стратегија и законског оквира, укључујући 
и законе о потврђивању релевантних међународних докумената. 

• Устав Републике Србије у члану 21. забрањује директну и индиректну дис-
криминацију по било ком основу, а посебно по основу расе, пола, национал-
не припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког 
или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког 

63 Видети Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/16), доступно преко: www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/Zakon%20
o%20zaposlenima%20u%20autonomnim%20pokrajinama%20i%20jedinicama%20lokalne%20
samouprave.docx.

64 Видети „Извештај о скринингу за Србију: Поглавље 23 – Правосуђе и основна права“, Комисија, 
ЕУ MD 45/14, 15. мај 2014. и “Serbia 2015 Progress Report”, Commission Staff Working Document, 
Brussels, 10. 11. 2015, SWD(2015) 2011 final.
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или физичког инвалидитета. Такође, посебне мере се могу увести ради 
постизања пуне равноправности појединаца или групе појединаца који су 
суштински у неједнаком положају у односу на друге грађане, што се неће 
сматрати дискриминацијом.
У Уставу је забрана дискриминације предвиђена и у другим члановима. На 
пример, у члану 50. се предвиђа могућност да надлежни суд спречи ширење 
информација путем средстава јавног информисања уколико се њима, из-
међу осталог, подстиче на дискриминацију. Затим, члан 76. предвиђа забрану 
дискриминације националних мањина, док се члан 77. односи на једнакост у 
вођењу јавних послова између националних мањина и осталих грађана. Овај 
члан је значајан и за локалну самоуправу јер предвиђа да се „при запошља-
вању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине 
и јединица локалне самоуправе води … рачуна о националном саставу стано-
вништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина“.65

• Када је реч о стратешким документима, најзначајнија у овој области јесте 
Стратегија превенције и заштите од дискриминације за период 2013–2018. 
године у Републици Србији и пратећи Акциони план (2014–2018). Страте-
гија је усвојена у јуну 2013, а Акциони план у октобру 2014. године. Акциони 
план предвиђа активности и мере за спровођење Стратегије по областима, 
док Стратегија утврђује циљеве по осетљивим друштвеним групама. Об-
ласти које обрађује Акциони план јесу: државна управа и забрана дискри-
минације, полиција, безбедност и правосуђе, образовање и професионал-
на едукација, рад и запошљавање, брак, породични односи и наслеђивање, 
здравство, здравствена, социјална заштита и становање, омладина, спорт, 
култура и медији и регионални развој и локална самоуправа. Акциони план 
предвиђа мере за усклађивање националног стратешког, законског и подза-
конског оквира са тековинама Европске уније и обавезама из међународних 
докумената у области забране дискриминације и у великој мери прати пре-
поруке дате у извештају о скринингу за поглавље 23, као и мере предвиђене 
Акционим планом за поглавље 23.66 
Осим ове „кровне“ стратегије у области забране дискриминације, постоји 
још низ стратегија посвећених појединим осетљивим друштвеним групама. 
Овде ће бити приказане само неке јер се многе помињу касније у тексту по-
свећеном појединим друштвеним групама. Значајне су следеће стратегије: 

 – Стратегија за унапређење положаја Рома за период 2015–2020. године;
 – Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Ср-

бији за период од 2016. до 2025. године;

65 Члан 77. Устава Републике Србије.
66 Видети Акциони план за поглавље 23, нацрт, септембар, 2015. Доступно преко: www.mpravde.

gov.rs/tekst/9849/finalna-verzija-akcionog-plana-za-pregovaranje-poglavlja-23-koja-je-usaglasena-sa-
poslednjim-preporukama-i-potvrdjena-od-strane-evropske-komisije-u-briselu-.php (приступљено 10. 
октобра 2015).
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 – Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне 
равноправности, као и Акциони план за њено спровођење и Национална 
стратегија родне равноправности (2016–2020) и њен Акциони план; 

 – Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у 
породици и у партнерским односима; 

 – Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбед-
ности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Ср-
бији, 2010–2015; 

 – Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици 
Србији 2007–2015, као и Акциони план (2013-15);

 – Стратегија о старењу (2006-15);
 – Стратегија за реинтеграцију повратника по Споразуму о реадмисији.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом утврдила је шест 
општих и 16 посебних циљева у овој области за период 2007–2015. године, 
а предвиђено је и усвајање акционих планова за спровођење Стратегије на 
сваке две године. Међутим, Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике први акциони план припремило је тек за период 2013–2015. након 
интервенција Заштитника грађана. 
Сврха Стратегије јесте „унапређење положаја особа са инвалидитетом до 
позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности“, 
што се постиже кроз шест општих циљева:
1. Питање положаја особа са инвалидитетом уградити у опште развојне 

планове уз изградњу институционалног оквира и операционализацију 
мултисекторске и мултиресорне сарадње на активностима планирања и 
праћења политика у овој области.

2. Развити ефикасну правну заштиту, уз развијене и спроведене планове 
превенције и спречавања дискриминације особа са инвалидитетом, као 
и планове сензибилизације друштва за питања инвалидности.

3. Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама 
корисника начинити доступним, у складу са савременим међународно 
прихваћеним методама процене инвалидности и потреба.

4. Развити политике мера и применити програме, нарочито у областима 
образовања, запошљавања, рада и становања, који особама са инвали-
дитетом пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични 
развој и активан живот у свим областима.

5. Особама са инвалидитетом осигурати приступ изграђеном окружењу, 
приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама на-
мењеним јавности, а кроз развој и спровођење плана уклањања баријера 
и изградње приступачних објеката и простора, услуга, информација и 
комуникација.

6. Осигурати особама са инвалидитетом адекватан стандард живљења и 
социјалну сигурност.



46 Утицај усклађивања прописа у оквиру преговарачког поглавља 23...

Већ на нивоу општих циљева јасно је да ће њихово остваривање, између ос-
талог, зависити и од мера које би требало да предузимају јединице локалне 
самоуправе у домену својих надлежности. Поменути Акциони план у том 
смислу наводи потребу оснивања савета за особе са инвалидитетом на ло-
калном нивоу или решавање проблема у овој области у постојећим телима 
локалне самоуправе, едуковање јавности о ОСИ, подршке организацијама 
цивилног друштва које пружају услуге ОСИ, обезбеђивање финансијских 
средстава за ове потребе и др.
Стратегија о старењу за период 2006–2015. утврђује стратешке правце, 
опште циљеве, активности и носиоце активности међу којима су и једи-
нице локалне самоуправе. Стратегија предвиђа усвајање комплементарних 
стратегија о старењу на локалном нивоу, као и формирање функција или 
тела одговорних за праћење и имплементацију Стратегије у року од три 
месеца од њеног усвајања.
Стратегија за реинтеграцију повратника по Споразуму о реадмисији као је-
дан од циљева у овој области наводи развијање и примену програма прихвата 
повратника и програма интервентне подршке као интегралног дела механи-
зма одрживе реинтеграције унутар којег предвиђа мере и активности које су 
релевантне са становишта надлежности локалне самоуправе. У оквиру мере 
пружања подршке локалној самоуправи у утврђивању и реализацији мера на 
нивоу јединица локалне самоуправе за помоћ повратницима, а у складу са 
могућностима и потребама локалне заједнице, предвиђене су следеће актив-
ности: (1) оснивање тела надлежних за реинтеграцију повратника по основу 
споразума о реадмисији у оквиру постојећих савета који се баве заштитом 
угрожених група становништва на локалном нивоу; (2) израда локалних ак-
ционих планова на основу идентификованих потреба међусистемски пла-
нираних активности; (3) подршка развоју мреже услуга у заједници а ува-
жавајући чињеницу да становништво своје потребе, ефикасно, економично, 
правовремено и рационално може задовољити у непосредном окружењу. 
Осим ових предвиђене су мере и активности за јачање административних 
и техничких капацитета ЈЛС за регулисање личне документације повратни-
ка (матичне књиге, правна помоћ...), за стамбено збрињавање, укључивање 
у систем социјалне и здравствене заштите, образовни систем и сферу рада, 
као и предвиђање буџетске линије на нивоу ЈЛС за подршку програмима ин-
теграције свих маргинализованих група, а посебно за програме реинтегра-
ције повратника по основу Споразума о реадмисији.

• Законски оквир обухвата неколико закона од којих Закон о забрани дис-
криминације представља општи антидискриминациони закон, док други 
антидискриминациони закони обрађују посебне области из овог домена. То 
су: Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о 
употреби знаковног језика, Закон о равноправности полова и Закон о заш-
тити слобода и права националних мањина. Последња два закона ће бити 
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предмет анализе у одговарајућим деловима ове публикације, док ће на овом 
месту више пажње бити посвећено Закону о спречавању дискриминације 
особа са инвалидитетом и Закону о употреби знаковног језика. 
Пре него што се пређе на ове законе, треба рећи да Закон о забрани дис-
криминације, иако не садржи посебне одредбе о обавезама локалне само-
управе, мора бити консултован имајући у виду да уређује општу забрану 
дискриминације, дефинише облике и случајеве дискриминације, као и пос-
тупке заштите од дискриминације. Закон у члану 3. прописује да „свако има 
право да га надлежни судови и други органи јавне власти Републике Србије 
ефикасно штите од свих облика дискриминације“.67 То свакако подразуме-
ва и органе локалне самоуправе. Такође, закон установљава институцију 
Повереника за заштиту равноправности и дефинише његове надлежности 
као самосталног државног органа.
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом у члану 4. оба-
везује све органе јавне власти, па тако и органе локалне самоуправе, да обез-
беде уживање права и слобода ОСИ без дискриминације.68 Даље, за локалну 
самоуправу су посебно значајни чл. 13, 14. и 15. овог закона који уређују пи-
тање дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и по-
вршина, као и каснији чланови закона који обрађују питање дискриминације у 
вези са образовањем, здравственим услугама, услугама превоза и др. Члан 34. 
прописује обавезу органа јавне власти, дакле и органа ЛС, да предузму мере 
за обезбеђење равноправности особа са инвалидитетом у поступцима пред 
тим органима. Посебна обавеза за јединице локалне самоуправе произилази 
из чл. 32. и 33. којима се утврђује дужност ЈЛС да подстичу оснивање служ-
би подршке за особе са инвалидитетом, као и да предузму мере с циљем да 
се физичка средина, зграде, јавне површине и превоз учине приступачним 
особама са инвалидитетом. Такође, јединице локалне самоуправе дужне су 
да предузму мере с циљем да се особама са инвалидитетом учине приступач-
ним информације и комуникације путем употребе одговарајућих технологија 
(члан 35), затим, мере за обезбеђивање равноправности у области васпитања и 
образовања (члан 36), мере за обезбеђивање учешћа у културном, спортском и 
верском животу заједнице (члан 37), као и активности с циљем стварања једна-
ких могућности за особе са инвалидитетом и да у тим активностима обезбеде 
учешће особа са инвалидитетом и њихових удружења (члан 38).
Закон о употреби знаковног језика, у члану 7. утврђује право глуве особе да 
користи знаковни језик у поступцима пред органима јединице локалне само-
управе, као и пред другим органом и организацијом и правним лицем коме 
је поверено вршење јавних овлашћења. Даље, овај закон гарантује право на 

67 Члан 3. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09).
68 Видети Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, 

бр. 33/06).
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употребу знаковног језика за глуву особу која учествује у политичком живо-
ту, то јест на састанцима и седницама органа јавне власти (члан 8), и регулише 
употребу услуге тумача од стране јавне службе (члан 13). У члану 16. пропи-
сују се обавеза и услови обезбеђивања средстава за употребу услуге тумача за 
знаковни језик у оквиру средстава јединица локалне самоуправе намењених 
за развој социјалне заштите и услуга подршке за самосталан живот, односно 
унапређење положаја особа са инвалидитетом.
Закон о локалној самоуправи дефинише неколико надлежности ЈЛС које су 
у вези са спречавањем дискриминације и остваривањем равноправности. 
У складу с тим надлежностима, ЈЛС:

 – помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лици-
ма са посебним потребама као и са лицима која су суштински у нејед-
наком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа 
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним ор-
ганизацијама на својој територији;

 – стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и инди-
видуалних и колективних права припадника националних мањина и ет-
ничких група; 

 – утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној упо-
треби на територији општине; 

 – стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове 
за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина 
који се користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-
-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у 
општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику на-
ционалних мањина који није у службеној употреби, када такво извешта-
вање представља достигнути ниво мањинских права.69

Осим Закона о локалној самоуправи и антидискриминационих закона, за 
материју недискриминације потребно је консултовати и секторске законе: 
Закон о здравственој заштити, Закон о високом образовању, Закон о осно-
вама система образовања и васпитања, Закон о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености, Закон о раду, Закон о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Закон о волонтирању, 
Закон о јавном информисању, Закон о радиодифузији, Закон о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, Закон о извршењу кривичних 
санкција, Породични закон, Закон о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о забрани ма-
нифестација неонацистичких и фашистичких организација и удружења и 
забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја, 
Закон о социјалној заштити, Закон о младима, Закон о спорту, Закон о 

69 Видети члан 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14).
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спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, За-
кон о црквама и верским заједницама и Закон о оглашавању (2005).70

Коначно, Србија је усвојила законе о ратификацији свих најважнијих међу-
народних аката из области недискриминације, као што су: Конвенција УН 
о правима особа са инвалидитетом, Конвенција о укидању свих облика 
расне дискриминације, Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима, Међународни пакт о грађанским и политичким пра-
вима, Кoнвeнциja o пoлитичким прaвимa жeнa, Кoнвeнциja o eлиминисaњу 
свих oбликa дискриминaциje жeнa и др.71

3.2.2. Родна равноправност

• Осим у члану 21, који забрањује дискриминацију по било ком основу па и 
по основу пола, Устав Републике Србије у члану 15, који регулише питање 
равноправности полова, прописује да „држава јемчи равноправност жена и 
мушкараца и развија политику једнаких могућности“.

• У области родне равноправности Србија је усвојила неколико стратегија и 
планских докумената:

 – Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији које је 
Влада Републике Србије усвојила 2006. године предвиђају низ задата-
ка који би требало да допринесу остваривању циљева до 2015. године. 
Међу циљевима се као трећи по реду наводи „Родна равноправност и 
побољшање положаја жена“ у оквиру којег се дефинишу четири задат-
ка: преполовити економске неједнакости између жена и мушкараца, по-
већати заступљеност жена на свим нивоима политичког одлучивања на 
најмање 30%, до 2008. године заокружити стварање системских претпо-
ставки за остваривање родне једнакости и развити систем заштите жена 
жртава насиља и систем превенције насиља над женама.

70 У време писања ове анализе у процедури је био предлог новог Закона о оглашавању. Према ана-
лизи „Транспарентности Србија“, овај предлог Закона „уређује само комерцијално оглашавање, а 
у погледу државног и политичког задржава на снази норме старог Закона о оглашавању (из 2005. 
године), које су се у пракси показале као недовољне … уколико буде усвојен актуелни предлог за-
кона, не би постојао правни основ да се на државно и политичко оглашавање примене општа наче-
ла оглашавања (из чл. 6–20), као што су забрана дискриминације, изазивања мржње, злоупотреба 
односа зависности, непристојне поруке, изазивање страха и агресивности код малолетника итд., 
као и забрана дискриминације оглашивача од стране медија“. РЕУФОРМАТОР: информатор о пог-
лављима 23 и 24, бр. 3/2015, доступно преко: www.bezbednost.org/Sve-publikacije/5999/Informator-o-
poglavljima-23-i-24-rEUformator.shtml (приступљено 4. јануара 2016).

71 Потпунији списак ратификованих међународних докумената из области недискриминације мо-
гуће је наћи преко: www.ravnopravnost.gov.rs/rs/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 
(приступљено 21. септембра 2015).
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 – Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење ро-
дне равноправности 2010–2015. била је „кровна“ стратегија у овој обла-
сти, а за њено спровођење усвојен је и пратећи Акциони план. Како се 
наводи у самој Стратегији, она представља документ којим „се утврђује 
целовита и усклађена политикa државе у циљу елиминисања дискрими-
нације жена, побољшања њиховог положаја и интегрисања принципа 
родне равноправности у све области деловања институција система…“72 
Стратегија је садржавала шест општих циљева према којима су систе-
матизоване и активности предвиђене у пратећем Акционом плану, и то: 
1. повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање рав-

ноправности полова;
2. побољшање економског положаја жена и остваривање родне равно-

правности;
3. остваривање родне равноправности у образовању;
4. побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у 

здравственој политици;
5. превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђи-

вање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља;
6. уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и 

промоција родне равноправности.
За локалну самоуправу је од посебне важности први циљ, с обзиром на 
то да се у оквиру њега дефинишу посебни циљеви и активности који 
имају утицаја на састав органа јавних власти на свим нивоима, па тако 
и у јединицама локалне самоуправе. Како је ова стратегија обухватала 
период до 2015. године, Координационо тело за родну равноправност 
Владе Републике Србије започело je процес израде Стратегије родне 
равноправности за период 2016–2020. године која је усвојена 14. јануара 
2016. године заједно са Акционим планом за њено спровођење.
Нова Стратегија родне равноправности утврђује 19 циљева унутар три 
општа стратешка циља: (1) промењени родни обрасци и унапређена 
култура родне равноправности; (2) повећана равноправност жена и 
мушкараца применом политика и мера једнаких могућности и (3) сис-
темско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење 
јавних политика.
Када је реч о локалној самоуправи, Акциони план за спровођење На-
ционалне стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2018. 
године предвиђа мере, активности, актере, потребна средства и рокове 
који би требало да допринесу остваривању општих циљева. Међу њима 

72 Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/09), доступно преко: www.ombudsman.rodnaravnopravnost.
rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=24&lang=sr 
(приступљено 22. септембра 2015).
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су и бројне обавезе за локалну самоуправу које Акциони план непо-
средно предвиђа, али и оне које би могле настати предложеним измена-
ма републичких закона (нпр. Закона о буџетском систему).
У оквиру првог општег циља, предвиђено је да сви руководиоци и за-
послени прођу обуке о људским правима, родној равноправности и ан-
тидискриминацији што ће бити учињено допуном програма обуке за 
руководиоце и запослене у органима јавне власти, као и реализацијом 
обуке за руководиоце и запослене у органима јавне власти на републич-
ком, покрајинском и локалном нивоу. На локалном нивоу, носиоци ак-
тивности организације обуке требало би да буду локална тела за родну 
равноправност. 
У оквиру другог општег стратешког циља, АП предвиђа меру креирања 
доступних алтернативних и нових услуга за бригу о деци, старим осо-
бама и зависним особама како би се повећала стопа активности жена 
и смањио број радних сати у економији старања. Како би се ово оства-
рило, подразумева се, између осталог, да ЈЛС увећају за 20% у односу 
на 2015. годину средства намењена за субвенције за приватне вртиће 
и установе које пружају посленаставну бригу о школској деци. Унутар 
овог општег циља, планира се да ЈЛС буду носиоци активности мапи-
рања малолетница и жена млађих од 24 године које су родиле децу и 
„испале” из образовног система како би се пружила подршка младим 
мајкама и малолетним мајкама за наставак школовања и запошљавање, 
са акцентом на рањиве групе жена. Један од посебних циљева унутар 
другог општег стратешког циља јесте тај да жене и мушкарци равно-
правно одлучују у јавном и политичком животу. Како се циљ односи на 
све нивое власти, он стога треба да буде постигнут и на локалном нивоу. 
За остварење тог циља биће неопходно доследно примењивати Закон 
о родној равноправности, усвајање и мењање подзаконских аката, али 
и прописа локалне самоуправе. За ЈЛС су у том смислу посебно важне 
следеће мере које предвиђа АП: 

 ◉ повећавање учешћа жена у процесима одлучивања у органима из-
вршне власти на свим нивоима (најмање 30% жена); 

 ◉ повећање учешћа жена у управним и надзорним одборима јавних 
предузећа (најмање 30% жена); 

 ◉ обезбеђивање равноправног учешћа жена у одлучивању у представ-
ничким телима на свим нивоима (то подразумева заступљеност жена 
у представничком телу током целог мандата, не само непосредно на-
кон избора); 

 ◉ обезбеђивање учешћа жена, укључујући и припаднице рањивих гру-
па и/или њихових представничких удружења, у процесима креирања, 
примене и надзирања политика на свим нивоима и у свим областима 
(учешће у саветодавним, стручним и радним телима у процесу израде 
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јавних политика, посебно у области: здравља, економског развоја, обра-
зовања и науке, пољопривреде и руралног развоја, буџета, безбедности, 
приступа правди, социјалне политике, културе, омладине и спорта).

 У оквиру посебног циља побољшања здравља жена и остваривања 
равноправног приступа здравственим услугама, АП предвиђа обаве-
зу за јединице локалне самоуправе да организују бесплатан превоз за 
грађане/ке из руралних подручја у циљу обављања лекарског прегле-
да (једном у две недеље, свакодневно, по потреби).

 Трећи општи циљ подразумева неколико посебних циљева, мера и 
активности релевантних за локалну самоуправу. Међу њима су:
 › успостављање механизама за родну равноправност при свим 

органима јавне власти на свим нивоима и обезбеђивање ресур-
са и капацитета за њихово функционисање; у оквиру ове мере 
предвиђено је иницирање измена Закона о локалној самоуправи 
ради установљавања тела за родну равноправност при локалним 
скупштинама и именовање запослених у јединицама локалне са-
моуправе задужених за питања родне равноправности (уз пре-
цизно дефинисање надлежности);

 › обезбеђивање сарадње и комуникације механизама за родну рав-
ноправност са различитих нивоа што подразумева обавезу за ло-
кална тела за родну равноправност да извештавају о планираним 
и реализованим оперативним активностима и показатељима на 
годишњем нивоу, као и обавезу учешћа у годишњим састанци-
ма/конференцијама механизама за родну равноправност у циљу 
представљања и евалуације спровођења мера и активности Ак-
ционог плана;

 › вођење службене евиденције и статистике разврстане по полу у 
складу са Законом о равноправности полова и планираним подза-
конским актима (током 2016);

 › примена родно одговорног буџетирања на свим нивоима у складу 
са измењеним Законом о буџетском систему (до октобра 2016).

 ◉ Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама 
у породици и у партнерским односима усвојена је 2011. године и пред-
виђа, између осталог, улогу локалне самоуправе у остваривању поста-
вљених циљева. Посебно се, као једна од активности, предвиђа под-
стицање активне улоге ЈЛС која би подразумевала, на пример, израду, 
промоцију и спровођење локалних акционих планова за борбу против 
насиља над женама или укључивање специјализованих услуга за жрт-
ве насиља у локалне системе услуга у области социјалне заштите.73

73 У време израде ове анализе у припреми је био предлог Стратегије превенције и сузбијања трго-
вине људима, посебно женама и децом и заштите жртава, 2015–2020.
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• Осим већ помињаног Закона о забрани дискриминације који обрађује и пи-
тање дискриминације на основу пола, у области родне равноправности на 
снази је и:

 – Закон о равноправности полова.74 Закон у члану 2. утврђује обавезу 
органа јавних власти, па и органа јединица локалне самоуправе, као и 
правних лица финансираних из јавних извора да „прате остваривање 
равноправности засноване на полу у свим областима друштвеног жи-
вота, примену међународних стандарда и Уставом зајемчених права у 
овој области“.75 Даље, у члану 3. се прописује да „органи јавне власти 
развијају активну политику једнаких могућности у свим областима 
друштвеног живота“. Чланови 11–25. обрађују питање равноправно-
сти полова у области запошљавања и социјалне заштите, посебно дуж-
ност послодаваца да усвоје план мера за отклањање или ублажавање 
неравномерне заступљености полова за сваку календарску годину. 
Члан 29. прописује дужност органа јавних власти да „планирају, орга-
низују, спроводе и финансирају мере намењене подизању свести јавно-
сти о потреби спречавања насиља у породици“. У делу IV. Образовање, 
култура и спорт, у члан 32. утврђује се обавеза овлашћеног предла-
гача да предлаже најмање 30% представника мање заступљеног пола 
приликом именовања чланова управних и надзорних органа у јавним 
службама. Питање равноправне заступљености у органима извршне 
власти, јавним, финансијским и другим институцијама обрађено је у 
члану 37. којим се упућује на релевантне прописе о изборима органа 
јавних власти. Када је реч о међународној сарадњи јединица локалне 
самоуправе, члан 38. прописује да „састав делегација обавезно мора да 
чини најмање 30% лица мање заступљеног пола“. Нешто конкретније 
обавезе органа јединица локалне самоуправе регулисане су чланом 39. 
овог закона. Између осталог, у овом члану се наводи да „у процесу ус-
вајања развојних планова и других аката, надлежни органи јединица 
локалне самоуправе разматрају мере и активности које су у функцији 
равноправности полова и остваривања једнаких могућности“. Такође, 
јединицама локалне самоуправе се налаже да у својим органима, у ок-
виру постојеће организације и акта о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији, организују стално радно тело или одреде запосленог за 
родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких мо-
гућности. Коначно, члан 40. утврђује обавезу јединица локалне само-
управе да по полу исказују статистичке податке које прикупљају, еви-
дентирају и обрађују.

74 У време писања ове анализе у току је била припрема нацрта новог закона о равноправности 
полова, односно родној равноправности.

75 Видети Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/09).
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 – Закон о локалним изборима садржи одредбу којом се ствара институцио-
нална претпоставка за минималну заступљеност мање заступљеног пола 
(што су уобичајено жене) у локалним скупштинама. Наиме, у члану 20. 
став 3. прописује се: „На изборној листи међу свака три кандидата по ре-
доследу на листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) 
мора бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање 
заступљен на листи.“76 Сличну одредбу садржи и Закон о националним 
саветима националних мањина када је реч о изборним листама.77

 – Најновијим планираним изменама Закона о локалној самоуправи, у 
делу о надлежностима локалне самоуправе, први пут се у ЗЛС помиње 
родна равноправност. Наиме, у члану 4. Нацрта Закона о локалној са-
моуправи предвиђена је измена постојећег члана 20, који би убудуће у 
тачки 8. прописивао да се општина „стара [се] о остваривању, заштити и 
унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и 
о јавном информисању у општини“.78 

 – Закон о буџетском систему, последњим изменама начињеним крајем 
2015. године, предвиђа доношење плана поступног увођења родно 
одговорног буџетирања. Овај план, на локалном нивоу, доноси ор-
ган ЈЛС надлежан за буџет у сарадњи са институцијама надлежним 
за унапређење родне равноправности најкасније до 31. марта текуће 
године за наредну годину. План поступног увођења родно одговорног 
буџетирања служиће да омогући примену одредби о родно одговор-
ном буџетирању из Закона о буџетском систему до доношења буџета за 
2020. годину када одредбе Закона почињу у целини да се примењују.79 
Реч је о одредбама Закона о буџетском систему којима се дефинише 
родно одговорно буџетирање (члан 2. тачка 58в) и прописује процес 
припреме буџета (члан 28).

• Када је реч о подзаконским актима, на основу члана 13. став 4. Закона о рав-
ноправности полова, тадашњи министар рада и социјалне политике донео 
је Правилник о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или 
ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о 
његовом спровођењу („Службени гласник РС“, бр. 89/10). Такође, утврђени 
су и модели плана и извештаја које су дужни да сачињавају сви послодавци 
који имају више од 50 запослених. Осим овога, треба поменути и Општи 

76 Закон о изменама и допунама Закона о локалним изборима, доступно преко: www.rik.parlament.
gov.rs/cirilica/propisi/2500-11.htm (приступљено 28. септембра 2015).

77 Видети Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 – одлука УС и 55/2014).

78 Нацрт Закона о локалној самоуправи доступан је преко: www.mduls.gov.rs/dokumenta-zakoni-
javne-rasprave.php (приступљено 28. септембра 2015).

79 Видети чл. 16, 17. и 18, самостални чланови Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 103/15).
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протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситу-
ацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима који је 
усвојила Влада 2011. године. Протокол налаже сарадњу надлежних институ-
ција и на локалном нивоу, као и пружање бесплатне правне помоћи женама 
жртвама насиља.

3.2.3. Положај националних мањина

Република Србија има широк спектар прописа који регулишу положај нацио-
налних мањина.

• Устав Републике Србије садржи низ чланова посвећених тематици заштите 
права националних мањина. У члану 14. Устава наводи се да „Србија шти-
ти права националних мањина“ као и да „јемчи посебну заштиту нацио-
налним мањинама ради остваривања потпуне равноправности и очувања 
њиховог идентитета“. Чланом 18. уређује се непосредна примена људских и 
мањинских права зајемчених општеприхваћеним правилима међународног 
права, потврђених међународним уговорима и законима. Када је у питању 
заштита мањинских права, чланом 22. утврђује се да: „Свако има право на 
судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањин-
ско право зајемчено Уставом, као и право на уклањање последица које су 
повредом настале“. Такође, у истом члану се наводи да: „Грађани имају пра-
во да се обрате међународним институцијама ради заштите својих слобода 
и права зајемчених Уставом“. Члановима 47. и 48. предвиђени су слобода из-
ражавања националне припадности и поштовање различитости, док се чла-
ном 49. забрањује изазивање расне, националне и верске мржње. Чланом 
75. гарантују се припадницима националних мањина, поред права која су 
Уставом зајемчена свим грађанима, додатна, индивидуална или колективна 
права. То су: право на учешће у одлучивању или на самостално одлучивање 
о појединим питањима везаним за сопствену културу, образовање, инфор-
мисање и службену употребу језика и писма преко њихових колективних 
права, у складу са законом, као и избор националних савета у циљу оства-
ривања права на самоуправу у области културе, образовања, информисања 
и службене употребе језика и писма. Чланом 76. забрањује се дискримина-
ција националних мањина, а чланом 77. гарантује право припадницима на-
ционалних мањина да учествују у управљању јавним пословима и да ступају 
на јавне функције, под истим условима као и остали грађани. Истим чланом 
прописано је да се при запошљавању у државним органима, јавним служба-
ма, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, узи-
ма у обзир етничка структура становништва и води рачуна о одговарајућој 
заступљености припадника националних мањина. Чланом 78. забрањује се 
насилна асимилација припадника националних мањина, док се чланом 79. 
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гарантују права која омогућавају очување посебности. Реч је о следећим 
правима од којих се већина остварује на локалном нивоу: право на изража-
вање, чување, неговање, развијање и јавно изражавање националне, етнич-
ке, културне и верске посебности; на употребу својих симбола на јавним 
местима; на коришћење свог језика и писма; да у срединама где чине зна-
чајну популацију, државни органи, организације којима су поверена јавна 
овлашћења, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе 
воде поступак и на њиховом језику; на школовање на свом језику у држав-
ним установама и установама аутономних покрајина; на оснивање приват-
них образовних установа; да на своме језику користе своје име и презиме; 
да у срединама где чине значајну популацију, традиционални локални нази-
ви, имена улица, насеља и топографске ознаке буду исписане и на њиховом 
језику; на потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом 
језику, укључујући и право на изражавање, примање, слање и размену оба-
вештења и идеја; на оснивање сопствених средстава јавног обавештавања, у 
складу са законом. Чланом 180. утврђује се обавеза аутономних покрајина и 
ЈЛС у којима живи становништво мешовитог националног састава да омо-
гуће сразмерну заступљеност националних мањина у скупштинама.

• Када је у питању положај националних мањина, значајна је већ помињана 
Стратегија за превенцију и заштиту од дискриминације која посебно об-
рађује стање, циљеве и мере које се тичу заштите од дискриминације нацио-
налних мањина. 
Осим ове, значајна је Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године коју је Влада усвојила 
у марту 2016. године. Стратегији је претходила „Полазна студија“ за израду 
стратегије за инклузију Рома. У „Полазној студији“ се предлаже да се мере 
инклузије Рома остварују кроз четири области: образовање, запошљавање 
и економско оснаживање, становање и здравље. За разлику од претходне 
стратегије која је усмерена на ромску заједницу, нова стратегија би требало 
да буде усмерена на ромску породицу за шта би требало да постоје капаци-
тети и у локалној заједници. Једно од начела на којима ће се заснивати нова 
стратегија јесте „децентрализација послова у вези са спровођењем политике 
инклузије Рома, односно препуштање већег дела послова и одговорности 
локалним самоуправама“.80 У „Полазној студији“ се наводи да јединице 
локалне самоуправе „могу да унапреде инструменте и механизме помоћу 
којих је могуће елиминисати узроке структурног сиромаштва Рома“ за шта 
је потребно да се „осмисле и усвоје локални стратешки планови усклађе-
ни са реалним општим и локалним економским и социјалним развојем, … 

80 Видети: Башић, Горан, Јовановић, Владан, Чолак, Андреа и Ивановић, Јасмина, „Полазна студија 
за израду стратегије за инклузију Рома у Србији усаглашене са Стратегијом Европа 2020“, Канце-
ларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије, 2014, стр. 41–42.
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да се обуче стручни тимови у локалној самоуправи … обезбеде средства у 
локалним буџетима опредељена за спровођење инклузије“.81 Због начела 
децентрализације и усмерености нове стратегије на породицу, у „Полазној 
студији“ се препознаје потреба измене постојећих прописа, али се не пре-
цизира којих нити које измене би требало предвидети. Сама Стратегија за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији (2016–2025) 
предвиђа деловање у још једној области поред поменуте четири, које де-
финише „Полазна студија“ – области социјалне заштите. Разлог је, како се 
наводи у Стратегији, тај што „велики број Рома и Ромкиња живи у изузет-
но неповољним социјално-економским условима и потребне су им разли-
чите врсте подршке, нарочито у локалним самоуправама“.82 У Стратегији 
се јасно изражава опредељење за то да се „социјално укључивање Рома и 
Ромкиња остварује у локалној заједници“ имајући у виду да „локалне само-
управе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спро-
воде инклузивне јавне политике“ као и „подацима о броју и могу да утврде 
потребе Рома и Ромкиња на својој територији“. С тим у вези, Стратегијом се 
утврђују обавезе за локалну самоуправу: 1) да јединице локалне самоупра-
ве припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним 
општим и локалним економским и социјалним развојем; 2) да се обучавају 
стручни тимови у локалној самоуправи који би били способни да припреме, 
спроводе и управљају локалном стратегијом социјалног укључивања Рома 
и Ромкиња; 3) да се обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење 
социјалног укључивања Рома и Ромкиња и осигура доследно утврђивање 
одговорности за спровођење дефинисаних мера и 4) да се успостави коорди-
нација између националних и локалних инструмената и механизама на ос-
нову којих се спроводи политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња. 
Такође се утврђује да „координацију нужно мора да успостави државни 
орган задужен за спровођење и праћење Стратегије“ као и да „организа-
ција и спровођење послова инклузије Рома и Ромкиња у локалној заједници 
морају бити обавезујући“.83 Важно је поменути и то да Стратегија препо-
знаје координаторе за ромска питања као локални механизам који највише 
доприноси имплементацији стратешких мера на локалном нивоу у домену 
укључености ромске заједнице у друштвени, економски, културни и поли-
тички живот. У Стратегији се наводи: „Улога координатора за ромска пи-
тања је да пружа техничку подршку локалној самоуправи у развоју и спро-
вођењу постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња 
у складу са националним и локалним стратешким оквиром; да прикупља 

81 Ibidem.
82 Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. 

до 2025. године, стр. 2, доступно преко: www.srbija.gov.rs/extfile/sr/260552/strategija_romi_
romkinje205_cyr.zip (приступљено 15. јуна 2016).

83 Ibidem, стр. 6–7.
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и анализира податке о социоекономским потребама као основу за израду 
и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и 
Ромкиња; да комуницира и посредује између ромске заједнице и локалне 
администрације...“84

Стратегију за смањење сиромаштва Влада Републике Србије усвојила је 2003. 
године као и „Прилоге“ уз текст стратегије у којима је посебно обрађена тема 
сиромаштва код рањивих група међу којима су и Роми.
Осим побројаних, за питање положаја Рома релевантне су и друге сектор-
ске стратегије као што су: Национална стратегија запошљавања за пе-
риод 2011–2020. године, Стратегија јавног здравља, Стратегија за стално 
унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, 
Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 
2016. године, Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године и др.
На трећем семинару „Сoциjaлнo укључивање Рома и Ромкиња у Републи-
ци Србији“, одржаном 11. јуна 2015. године, припремљени су оперативни 
закључци Владе Републике Србије и Европске комисије за период од 2015. 
до 2017. године. Ови закључци садрже нови циклус обавеза Републике Ср-
бије у домену инклузије Рома које би требало да буду испуњене до 2017. го-
дине. Међу тим обавезама има и оних које се односе на локалну самоуправу, 
на пример: да се омогући пружање бесплатне правне помоћи лицима која 
су у потреби решавања неког од права из личног статуса, да се обезбеди 
сарадња између свих пoстojeћих механизама инклузиje Рoмa на локалном 
нивоу, укључујући и интeррeсoрнe кoмисиje, да се ажурирају стрaтeгиje и 
акциoни плaнoви нa лoкaлнoм нивoу кaкo би укључили тaчнијe пoдaткe 
o стaнoвницимa нeфoрмaлних нaсeљa и кaкo би прeдлoжили мeрe зa рe-
гулисaњe и кoнсoлидoвaњe живoтних услoвa у пoстojeћим нeфoрмaлним 
нaсeљимa и др.
Почетком марта 2016. године усвојен је Акциони план за остваривање пра-
ва националних мањина. АП доноси или понавља законима предвиђене 
обавезе за јединице локалне самоуправе међу којима су и:

 – настављање информисања Рома, Египћана и Ашкалија о њиховим пра-
вима везаним за регулисање личног статуса и пружања бесплатне прав-
не помоћи припадницима наведених заједница у овим поступцима;

 – обезбеђивање довољног и стабилног финансирања којим се гарантује 
одрживост медија на језицима националних мањина за шта се од једи-
ница локалне самоуправе очекује да усвоје одговарајуће правилнике;

 – локална самоуправа би требало да обезбеди средства из буџета за поди-
зање свести јавности о правима националних мањина и уважавање кул-
турних и језичких различитости кроз подршку производњи медијских 
садржаја ради остваривања једнаких права;

84 Ibidem, стр. 89.
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 – подизање свести припадника националних мањина у погледу оствари-
вања права на употребу мањинских језика у контактима са локалним 
органима у срединама у којима живе националне мањине кроз: дужност 
надлежног органа да обавести странку о праву на употребу језика и пис-
ма националне мањине, објављивање на огласној табли информација о 
праву на употребу језика и писма националне мањине, спровођење кам-
пање о праву на употребу језика и писма националне мањине;

 – омогућавање пуне примене Закона о локалној самоуправи у вези са ос-
нивањем савета за међунационалне односе у свим национално мешови-
тим општинама у складу са Законом.

• Што се законског оквира тиче, Закон о локалној самоуправи у већ поменутом 
члану 20. као надлежности општине наводи и оне о заштити и унапређењу 
права националних мањина, утврђивању језика и писма националних мањи-
на који су у службеној употреби на територији општине и старању о јавном 
информисању на језику националних мањина и оснивању телевизијских и 
радио-станица ради извештавања на језику националних мањина. Даље, За-
кон прописује обавезу да се у национално мешовитим јединицама локалне 
самоуправе оснива савет за међунационалне односе, као самостално радно 
тело, које чине представници српског народа и националних мањина при 
чему дефинише шта се подразумева под национално мешовитом ЈЛС и који 
су услови за добијање представника у савету (вид. члан 98). Однос скупшти-
на ЈЛС и савета је такав да скупштина одлуком уређује делокруг, састав, из-
бор чланова и начин рада савета, док савет о својим ставовима и предлози-
ма обавештава скупштину ЈЛС која је дужна да се о њима изјасни у законом 
предвиђеном року. Скупштина и извршни органи ЈЛС су дужни да предлоге 
свих одлука који се тичу националне равноправности претходно доставе на 
мишљење савету, док савет има право да, под прописаним условима, пред Ус-
тавним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке 
или другог општег акта скупштине ЈЛС, као и оцену сагласности са статутом.
Поред овог закона, постоји и један број оних који регулишу положај нацио-
налних мањина и дефинишу, између осталог, надлежности и задатке за ЈЛС 
у овој области.
Закон о заштити права и слобода националних мањина85 у члану 11. регу-
лише питање службене употребе језика и писма националне мањине и оба-
везује ЈЛС да у равноправну службену употребу уведу језик и писмо нацио-
налне мањине уколико проценат припадника те националне мањине у укуп-
ном броју становника на територији јединице локалне самоуправе достиже 
15% према резултатима последњег пописа становништва. У истом члану се 
даље прецизира шта подразумева службену употребу језика и писма (нпр. 

85 Видети Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, бр. 11/02, 
„Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, бр. 72/09 – др. закон).
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коришћење језика националних мањина у управном и судском поступку, 
употребу језика националне мањине у комуникацији органа са јавним 
овлашћењима са грађанима, издавање јавних исправа и вођење службених 
евиденција и збирки личних података и података на језицима национал-
них мањина и прихватање тих исправа на тим језицима као пуноважних 
и др.), као и обавеза ЈЛС да се имена органа који врше јавна овлашћења, 
називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и 
други топоними исписују и на језику националне мањине, према њеној тра-
дицији и правопису. Даље, члан 12. посвећен је праву на неговање културе 
и традиције националних мањина и, с тим у вези, праву на оснивање ус-
танова, друштава и удружења, као и могућности да држава (па и локална 
само управа) финансира њихов рад. У члану 13. гарантовано је право при-
падника националних мањина на васпитање и образовање на свом језику у 
институцијама предшколског, основног и средњег васпитања и образовања. 
У циљу остваривања овог права предвиђена је могућност да број ученика, 
односно деце може бити мањи од минималног броја који је законом пропи-
сан за обезбеђење одговарајућих облика наставе и образовања. У члану 16. 
предвиђено је право на истицање симбола и знамења националних мањина 
који се могу службено истицати током државних празника и празника на-
ционалне мањине на зградама и у просторијама локалних органа и органи-
зација са јавним овлашћењима на подручјима на којима је језик национал-
не мањине у службеној употреби. Коначно, члан 17. регулише остваривање 
права на јавно обавештавање на језицима националних мањина. За питање 
остваривања овог права на локалном нивоу, међутим, неопходно је консул-
товати и сет медијских закона који су усвојени 2014. године – Закон о јавном 
информисању и медијима, Закон о електронским медијима и Закон о јав-
ним медијским сервисима.86 Чланом 19. налаже се ЈЛС да затраже мишљење 
националних савета националних мањина при одлучивању у областима 
службене употребе језика, образовања, информисања на језику националне 
мањине и културе. Обавеза локалне самоуправе да приликом запошљавања 
у јавним службама води рачуна о националном саставу становништва, од-
говарајућој заступљености и о познавању језика који се говори на подручју 
органа или службе, изводи се из члана 21. овог закона.
Питање службене употребе језика и писама националних мањина регули-
сано је и Законом о службеној употреби језика и писама, посебно у Делу 
III, овог закона.87 Закон регулише службену употребу језика и писама при 

86 Примера ради, у члану 13. Закона о јавном информисању и медијима прописује се обавеза једи-
ница локалне самоуправе да обезбеђују део средстава, путем суфинансирања, или других услова 
за рад медија који објављују информације на језицима националних мањина. Видети Закон о 
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15).

87 Закон о службеној употреби језика и писaма („Службени гласник РС“, бр. 45/91, 53/93 – др. за-
кон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон и 101/05 – др. закон и 30/10).
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усменој и писменој комуникацији органа и организација међусобно, као 
и са грађанима, вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дуж-
ности и одговорности грађана, вођењу прописаних евиденција од стране 
општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на терито-
рији општине, издавању јавних исправа, као и других исправа које су од 
интереса за остваривање права грађана, остваривању права, дужности и 
одговорности радника из рада или по основу рада, исписивању назива мес-
та и других географских назива, назива тргова и улица, назива органа, ор-
ганизација и фирми, објављивању јавних позива, обавештења и упозорења 
за јавност, као и при исписивању других јавних натписа. 
Закон о националним саветима националних мањина прописује надлеж-
ности, избор и начин финансирања националних савета националних 
мањина.88 Са становишта локалне самоуправе, посебно су значајне следеће 
надлежности националних савета: предлагање представника националне 
мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоупра-
ве, покретање поступка пред локалним омбудсманом и другим надлежним 
органима, када процени да је дошло до повреде Уставом и законом гаран-
тованих права и слобода припадника националних мањина, оснивање ус-
танова образовања заједно са ЈЛС, учествовање у установама васпитања, 
образовања, у којима се образовно-васпитни рад изводи и на језику нацио-
налне мањине, или у којима се изучава говор, језик или култура национал-
не мањине као посебан наставни предмет и у установама ученичког и сту-
дентског стандарда на територији ЈЛС у којој је језик националне мањине 
у службеној употреби (вид. детаљније чл. 12. и 15), вршење оснивачких и 
управљачких права у установама културе на локалном нивоу (вид. чл. 16–
18), давање предлога за расподелу средстава која се додељују путем јавног 
конкурса из буџета јединице локалне самоуправе правним и физичким ли-
цима која обављају информисање на језику националне мањине (члан 21), 
утврђивање традиционалних назива ЈЛС, насељених места и других гео-
графских назива на језику националне мањине, ако је на подручју јединице 
локалне самоуправе или насељеног места језик националне мањине у служ-
беној употреби, и друге надлежности у вези са употребом језика и писма 
националне мањине (вид. члан 22) и др. Локална самоуправа врши поверене 
послове уписа и промена у посебном бирачком списку националних мањи-
на, издаје јавне исправе битне за остваривање бирачког права, обезбеђује 
средства за финансирање рада националних савета из свог буџета, поред 
оних која се обезбеђују из буџета Републике Србије и аутономне покрајине, 
и то оним националним саветима који представљају националне мањине 
које у становништву јединице локалне самоуправе достижу најмање 10% од 

88 Видети Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
20/14 – одлука УС и 55/14).
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укупног становништва или националних мањина чији је језик у службеној 
употреби на територији јединице локалне самоуправе. 
Осим поменутих, за питање положаја националних мањина значајни су и 
други закони, као што су: Закон о забрани дискриминације, секторски за-
кони у области образовања, здравствене и социјалне заштите, рада и запо-
шљавања, Закон о политичким странкама, Закон о удружењима, Закон о 
јединственом бирачком списку, Закон о матичним књигама, као и закони 
о ратификацији релевантних међународних споразума (нпр. Оквирне кон-
венције за заштиту националних мањина, Европске повеље о регионалним 
мањинским језицима, Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима, Међународног пакта о економским, социјалним и културним 
правима, Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискри-
минације и др.).
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе у члану 19. предвиђа да се при запошљавању води „рачуна о томе 
да национални састав, заступљеност полова и број особа са инвалидитетом 
одражава у највећој могућој мери структуру становништва“.89 У одредбама 
које регулишу конкурс за попуњавање радних места наводи се да „уколико 
оглас објављује јединица локалне самоуправе у којој је у службеној употре-
би и језик националне мањине, оглас се објављује и у једним локалним или 
међуопштинским новинама које излазе на том језику“ (члан 102). 

• Коначно треба поменути да је Србија закључила и низ билатералних спо-
разума о заштити националних мањина са суседним земљама, Мађарском, 
Хрватском, Румунијом и Македонијом.90

• Постоји и низ других прописа који обезбеђују примену закона у области 
положаја националних мањина, од којих треба поменути: Одлуку о обра-
зовању Савета за националне мањине (,,Службени гласник РС“, бр. 46/13 и 

89 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16), 4. март 2016.

90 Видети: Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Мађарске о заштити права мађарске 
националне мањине која живи у Србији и Црној Гори и српске националне мањине која живи 
у Републици Мађарској („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, брoj 14/04), Споразум 
између Србије и Црне Горе и Републике Македоније о заштити српске и црногорске национал-
не мањине у Републици Македонији и македонске националне мањине у Србији и Црној Гори 
(„Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, брoj 6/05), Споразум између Савезне владе Са-
везне Републике Југославије и Владе Румуније о сарадњи у области заштите националних мањи-
на („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, брoj 14/04), Споразум између Србије и Црне 
Горе и Републике Хрватске о заштити права српске и црногорске мањине у Републици Хрватској 
и хрватске мањине у Србији и Црној Гори („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, брoj 
3/05), Споразум о научној, просветној и културној сарадњи између СИВ-а Скупштине СФРЈ и 
Владе НСР Албаније („Службени гласник РС – Међународни уговори“, брoj 11/90), Споразум 
између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине у области образовања, 
културе и спорта („Службени гласник РС – Међународни уговори“, брoj 6/11), Споразум о кул-
турној сарадњи између ФНРЈ и НР Бугарске (Додатак „Службеног листа“, брoj 12/57).
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98/13), Уредбу о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије 
за финансирање рада националних савета националних мањина („Служ-
бени гласник РС“, бр. 95/10 и 33/13), Упутство о вођењу матичних књига 
и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“, бр. 109/09, 4/10 – 
исправка, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13), Статут Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број 20/14), Покрајинску скупштинску одлу-
ку о ближем уређењу појединих питања службене употребе језика и писа-
ма националних мањина на територији Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, бр. 8/03, 9/03 – испр. и 18/09 – промена назива акта 
и ,,Службени гласник РС“, бр. 69/10 – одлука УС) и др.

3.2.4. Заштита података о личности

Одредбе о заштити података о личности налазе се у Уставу Републике Србије, 
различитим законима и подзаконским актима. 

• Устав Републике Србије у члану 42. гарантује заштиту података о личности 
и прописује да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о 
личности уређују законом. Такође, у истом члану се забрањује коришћење 
података о личности у друге сврхе осим оних за које су прикупљени и гаран-
тује право свакоме да буде обавештен о прикупљеним личним подацима о 
себи као и право на судску заштиту у случају злоупотребе.

• У Стратегији заштите података о личности донетој 2010. године, у уводном 
делу, међу разлозима за њено доношење наводи се обезбеђивање услова „за 
извршавање преузетих међународних обавеза у погледу усаглашавања до-
маћег законодавства са прописима ЕУ и испуњавање обавеза које произи-
лазе из чланства у Савету Европе“.91 Стратегија предвиђа да Влада усвоји 
акциони план за њено спровођење у року од 90 дана од дана објављивања 
Стратегије у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и да формира по-
себно радно тело које ће надзирати обезбеђење услова и спровођење Стра-
тегије, што до завршетка израде ове анализе није учињено, а такође, није 
планирано ни Акционим планом за преговарачко поглавље 23.92

• Као најважнији системски закон у овој области издваја се Закон о заштити 
података о личности који је ступио на снагу 2009. године. Закон има за пред-
мет услове за прикупљање и обраду података о личности, права лица и заш-
титу права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничење заш-
тите података о личности, поступак пред надлежним органом за заштиту 
података о личности, обезбеђење података, евиденцију, изношење података 

91 Стратегија заштите података о личности („Службени гласник РС“, бр. 58/10) од 20. августа 
2010. године.

92 Видети Акциони план за поглавље 23, нацрт, септембар 2015.
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из Републике Србије и надзор над извршавањем закона. Органи локалне 
самоуправе, односно органи власти, према закону, појављују се у улози ру-
ковалаца, корисника и обрађивача података о личности. У току израде ове 
анализе, започет је рад на изради нацрта новог Закона о заштити података 
о личности. Према наводима из Акционог плана за поглавље 23 (верзија из 
септембра 2015), формирана је радна група за израду новог Закона о заш-
тити података о личности, а нацрт би требало да буде израђен у складу са 
табелама усклађености и препорукама експерта, Нацртом закона Повере-
ника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и 
Предлогом Уредбе Европског парламента и Савета о заштити појединаца у 
вези са обрадом података о личности и слободном кретању таквих података 
(Општа уредба о заштити података COM 2012 11) након њеног усвајања. 
Након усвајања новог закона, уследиће усвајање подзаконских аката. Тре-
бало би поменути да Нацрт закона предвиђа новину сличну оној у предлогу 
Опште уредбе ЕУ (COM 2012 11) а тиче се обавезе органа власти, па и орга-
на локалне самоуправе, да одреде лице за заштиту података.93

Осим закона о потврђивању међународних инструмената у овој области, за 
материју заштите података о личности значајни су још и Закон о општем уп-
равном поступку, Закон о прекршајима, Закон о управним споровима, Закон 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Кривични законик. 

• Подзаконски акти релевантни у овој области јесу: Уредба о обрасцу за 
вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о лич-
ности, Правилник о начину претходне провере радњи обраде података о 
личности и Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење 
надзора по Закону о заштити података. 
Када је реч о усклађености законског оквира са правним тековинама ЕУ 
у овој области, постоји општа оцена да је потребно даље усклађивање са 
постојећим директивама ЕУ, као и са Нацртом уредбе COM 2012 11 са којом 
ће усклађивање бити неопходно када она буде усвојена у Савету и Европском 
парламенту. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту подата-
ка о личности у свом предлогу измена закона, односно предлогу за усвајање 
новог закона образлаже у којим областима је неопходно направити измене и 
допуне постојећег решења. Примера ради, наводе се недостаци непостојања 
технолошке неутралности и немогућности примене Закона у постојећим 
информационим и комуникационим технологијама, неуређености области 
видео-надзора, обраде биометријских података, неадекватног уређења пос-
тупка остваривања права на заштиту података о личности и др.94

93 Видети чл. 51. и 52. Нацрта закона о заштити података о личности. Доступно преко: www.
mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php (приступљено 24. новембра 2015).

94  Видети документ „Зашто нам је потребан нови закон о заштити података о личности?“, доступ-
но преко: www.poverenik.rs/sr/model-zakona-o-zastiti-podataka-o-licnosti.html (приступљено 12. 
октобра 2015).
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3.2.5. Процедуралне заштитне мере

Право на правну помоћ

Питање правне помоћи и, у оквиру тога, бесплатне правне помоћи, веома је 
штуро регулисано у Србији. Посебан проблем за свеобухватно регулисање овог 
права представља чињеница да се одредбе о правној помоћи налазе у неколико 
закона, а о бесплатној правној помоћи (ослобођењу од плаћања трошкова) у За-
кону о парничном поступку. Овакав систем остваривања права на правну помоћ 
захтева значајна унапређења која су се очекивала кроз усвајање закона о бесплат-
ној правној помоћи који је, у време израде ове анализе, био у припреми.

• Устав Републике Србије гарантује сваком право на правну помоћ „под усло-
вима одређеним законом“.95 Када је реч о кругу пружалаца правне помоћи, 
Устав наводи адвокатуру и службе правне помоћи које се оснивају у ЈЛС. Та-
кође, предвиђено је и утврђивање законом када је правна помоћ бесплатна.

• Влада Србије је 2010. године усвојила Стратегију развоја система бесплатне 
правне помоћи у којој се најпре дефинишу принципи на којима би систем 
бесплатне правне помоћи требало да почива (доступност услуга бесплат-
не правне помоћи, усмереност ка потребама корисника услуга бесплатне 
правне помоћи, равноправност у коришћењу бесплатне правне помоћи и 
забрана дискриминације корисника услуга бесплатне правне помоћи, под-
стицање општег правног информисања и саветовања од стране органа за 
пружање бесплатне правне помоћи, подстицање мирног решавања спорова 
и др.).96 Затим, Стратегија дефинише општи циљ и посебне циљеве и мере 
за њихово остваривање. За ЈЛС су посебно значајне следеће мере: обез-
беђивање услова да бесплатну правну помоћ пружају адвокатура и службе 
правне помоћи у јединицама локалне самоуправе; обезбеђивање услова да 
секундарну правну помоћ пружају адвокати, а да је могу пружати и службе 
правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, осим у сложеним прав-
ним стварима (правне ствари које захтевају специјалистичко правничко 
знање или у којима се примењује већи број правних прописа), под усло-
вом да је пружају правници са положеним правосудним испитом, као и да у 
конкретном случају заступање не представља сукоб интереса или да на дру-
ги начин угрожава интерес корисника правне помоћи; образовање у једини-
цама локалне самоуправе, према могућностима и потребама, одговарајућих 
тела за предлагање мера у области правне помоћи у локалној самоуправи у 
којима би требало да буду представљени сви заинтересовани субјекти.

95 Видети члан 67. Устава Републике Србије.
96 Видети Стратегију развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији („Службени 

гласник РС“, бр. 74/2010).
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• Закон о локалној самоуправи у члану 20. тачка 31. прописује да општина орга-
низује службу правне помоћи за грађане. Такође, Закон о адвокатури у члану 
73. прописује да Адвокатска комора може да организује бесплатно пружање 
правне помоћи самостално или на основу уговора са ЈЛС. Треба напомену-
ти да је Уставни суд утврдио да „није сагласно Уставу и закону да општина 
послове пружања правне помоћи организује ван органа општинске управе 
било у сарадњи или преко других институција…“, као и да „општина нема 
законско овлашћење за поверавање послова пружања правне помоћи другим 
институцијама, те да би у одсуству службе правне помоћи грађанима у опш-
тини, адвокатура преузела улогу једног облика правне помоћи, чиме се по-
вређује право на правну помоћ у смислу одредаба члана 67, став 2. Устава“.97

Осим поменутих закона, правна помоћ регулисана је у појединим аспекти-
ма и у следећим законима: Закоником о кривичном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), Законом о малолет-
ним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица („Службени гласник РС“, број 85/05), Законом о парничном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС и 
55/14), Породичним законом („Службени гласник РС“, број 18/05) Законом 
о азилу („Службени гласник РС“, број 109/07). 
У време писања ове анализе, на интернет страници Министарства прав-
де био је доступан Нацрт закона о бесплатној правној помоћи којим се 
уређују појам, врсте и облици бесплатне правне помоћи, основна начела 
функционисања система бесплатне правне помоћи, пружаоци и корисни-
ци бесплатне правне помоћи, регистар пружалаца, поступак остваривања 
права на бесплатну правну помоћ, финансирање система бесплатне прав-
не помоћи, прекогранично остваривање права на правну помоћ, контрола 
квалитета пружене бесплатне правне помоћи, надзор над применом закона 
и прекршајна одговорност за повреду законских одредби.98 

3.3. Права грађанства Европске уније

По приступању Србије Европској унији, Србија би требало да обезбеди оства-
ривање права из корпуса права грађанства ЕУ. Да би се домаће законодавство 
ускладило са прописима Европске уније у овој области, биће неопходно да се из-
мени неколико постојећих закона и Устав, с обзиром на то да садашњи релевантни 

97 Одлука Уставног суда IУл-45/2009 („Службени гласник РС“, бр. 55/10).
98 Нацрт закона о бесплатној правној помоћи, доступно преко: www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/

radne-verzije-propisa.php.
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прописи не омогућавају остваривање нити једног од права грађанства ЕУ. Овде није 
у питању некакав пропуст Републике Србије да ову материју уреди, него се ради о 
специфичном сету права која произилазе искључиво из чланства државе у Европ-
ској унији. Поред измене постојећих прописа, искуство земаља које су приступиле 
Унији говори да ће можда бити потребно усвајање потпуно нових прописа какви 
су, на пример, закон о избору посланика у Европски парламент из Републике Ср-
бије или закон о праву држављана других држава чланица ЕУ у локалним избо-
рима. Такође, биће неопходно да се усвоји и закон о спровођењу Уредбе 211/2011 о 
грађанској иницијативи будући да ова уредба налаже државама чланицама да од-
реде надлежне органе за спровођење појединих аспеката грађанске иницијативе.99

Када је реч о изменама Устава, могуће су измене које ће предвидети пра-
во грађана Србије да, осим на постојећим изборима у Републици Србији, као и 
грађана Европске уније, учествују и на изборима за Европски парламент (актив-
но и пасивно бирачко право), у складу са законом и правним тековинама ЕУ. Та-
кође, изменама Устава би се могло гарантовати право грађана ЕУ да, поред грађа-
на Србије, учествују у изборима за локалне органе власти, у складу са законом и 
правним тековинама ЕУ.

У Устав би се могао унети нови члан који се односи на право грађанства Ев-
ропске уније, како је то, на пример, урадила Хрватска. Овај члан би требало да 
садржи одредбу која прописује да су држављани Републике Србије грађани Ев-
ропске уније и да уживају права која им гарантују правне тековине Европске 
уније уз посебно навођење четири групе права грађанства о којима је било речи 
у претходним поглављима ове анализе. Такође, могла би бити унета и одредба 
којом се свим грађанима ЕУ гарантује да у Републици Србији уживају сва права 
која су загарантована правним тековинама ЕУ. Ступање на снагу ових одредби 
предвиђа се на дан приступања државе Европској унији.

Закони које би требало изменити како би се остварила права грађанства ЕУ јесу: 
• Закон о јединственом бирачком списку

Овај закон би требало да буде измењен и допуњен како би се омогућило да 
бирачки списак, осим евиденције о држављанима Републике Србије, садр-
жи и податке о држављанима других држава чланица ЕУ. Такође, закон би 
требало да садржи и одредбе о поступку уписа у бирачки списак и поступку 
промена података у бирачком списку о држављанима других држава члани-
ца ЕУ, као и одредбе о примени закона и на изборе за Европски парламент.

• Закон о локалним изборима
У овај закон би требало унети одредбу која омогућава да држављани дру-
гих држава чланица ЕУ бирају и буду бирани у представничко тело, то 
јест за одборнике у скупштини јединице локалне самоуправе, у складу с 
посебним законом (што би био већ помињани закон о праву држављана 

99 Видети члан 15. Уредбе. Regulation (ЕU) no 211/2011 of the European Parliament and of the 
Council (OJ L 65, 11.3.2011, p. 1).
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других држава чланица ЕУ у локалним изборима). С тим у вези, потребно 
је допунити закон у делу који регулише неопходну документацију која се 
доставља уз изборну листу како би се ускладио са релевантном директивом 
ЕУ и поменутим посебним законом. Такође, требало би унети одредбу која 
омогућава да држављанину друге државе чланице ЕУ не престаје мандат 
престанком држављанства Републике Србије (уколико је, на пример, имао 
два држављанства).
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4. Анализа капацитета локалне 
самоуправе за примену прописа у 
области правосуђа и основних права 
у складу са захтевима који произилазе 
из процеса приступања Србије ЕУ

У овом делу анализирају се капацитети локалне самоуправе да примењује 
прописе Републике Србије усклађене са тековинама Европске уније. Као што је 
приказано у претходним деловима, у области правосуђа и основних права, од-
носно преговарачког поглавља 23, захтеви Уније према земљама кандидатима, 
али и државама чланицама, не произилазе само из правно обавезујућих прописа 
ЕУ него и из њених различитих политичких докумената. Такође, обавезе у ок-
виру ове области проистичу и из многих међународних докумената које ЕУ и/
или њене државе чланице прихватају. Како Србија није чланица Европске уније, 
јединице локалне самоуправе, у домену своје надлежности, имају обавезу да при-
мењују домаће прописе којима се правила, начела и стандарди у овој области уно-
се у домаћи правни систем. Неки од ових прописа доносе нове обавезе за једини-
це локалне самоуправе у виду потребе доношења нових или измене постојећих 
локалних прописа или оснивања нових тела, док многи од њих намећу начела и 
стандарде којима би сви органи јавне власти, па и локалне самоуправе, требало да 
се воде у свом свакодневном раду. Већина нових обавеза за јединице локалне са-
моуправе произилази из већ донетих и усклађених прописа и може се очекивати 
релативно мали број нових обавеза које би проистекле из будућег усклађивања 
са тековинама ЕУ. 

Пре него што се анализирају капацитети локалне самоуправе у појединим об-
ластима, треба поменути једну од мера која је усмерена на подизање капацитета 
запослених у јединицама локалне самоуправе уопште, а то је усвајање Страте-
гије стручног усавршавања запослених у ЈЛС у Републици Србији и пратећег Ак-
ционог плана за период 2015–2016. Према овој стратегији разликују се програми 
општег и посебног стручног усавршавања где су за израду посебних програма 
одговорне саме ЈЛС као и за годишње извештавање о њиховом спровођењу. Ак-
циони план предвиђа одређивање запослених у ЈЛС који ће се бавити пословима 
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стручног усавршавања. Како АП не предвиђа додатна финансијска средства за 
ове потребе, јасно је да ће додатне послове око стручног усавршавања радити већ 
неко од постојећих службеника у управи ЈЛС и да није планирано ново запошља-
вање. У већим ЈЛС ово можда и неће представљати значајан проблем, али у мањим 
општинама, које иначе имају ограничене кадровске капацитете, овакво решење 
може значити додатно оптерећење. То ће подразумевати да неко од постојећих 
запослених преузме нови сет послова, а такође и да се додатно обучава за њихово 
обављање (Акционим планом предвиђене су обуке за 150 службеника ЛС током 
2015. године, а потом континуирано саветовање).100 

4.1. Борба против корупције

У овом делу биће анализирано на који начин јединице локалне самоуправе 
спроводе обавезе из домена борбе против корупције. Најпре, са становишта ка-
пацитета локалне самоуправе да би се на адекватан начин позабавиле проблемом 
корупције, значајно је постојање локалног нормативног и институционалног ок-
вира. То подразумева да би локалне самоуправе, према предвиђеним републич-
ким стратешким и планским документима, требало да имају следеће:

1. Планови интегритета у јединицама локалне самоуправе
Како је претходно наведено, планове интегритета су, између осталих, у оба-
вези да усвајају јединице локалне самоуправе и градске општине, које су 
дужне да у њима предвиде мере правне и практичне природе у циљу спре-
чавања и отклањања могућности за настанак и развој корупције. Такође, 
ЈЛС и градске општине су дужне и да именују лица одговорна за израду и 
спровођење планова интегритета. Пракса је показала, међутим, да се ова 
обавеза локалне самоуправе слабо испуњава.
Три од пет овде анализираних јединица локалне самоуправе обавестило је 
Агенцију за борбу против корупције да је израдило планове интегритета 
(Ада, Ивањица и Нови Пазар).101

У „Извештају о самопроцени интегритета ...“, који је објавила Агенција за бор-
бу против корупције марта 2014. године, наводи се податак да су у систему 

100 Као део подршке у примени ове стратегије у првој половини 2016. године започето је спровођење 
пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ који води Савет Европе у са-
радњи са МДУЛС и СКГО и уз финансијску подршку Европске уније. Овим пројектом предвиђен 
је низ активности које треба да подрже успостављање система за стручно усавршавање локалних 
службеника укључујући и низ обука у циљу изградње локалних капацитета. Више о томе видети:  
www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/human-resources-management-in-local-self-government.

101 Видети: Списак државних институција по системима које су израдиле и доставиле, односно 
нису израдиле и доставиле план интегритета у законом предвиђеном року, доступно преко: 
www.acas.rs/spisak-drzavnih-institucija-po-sistemima-koji-su-izradile.
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локалне самоуправе планове интегритета израдиле 102 од 192 институције 
које су на то биле обавезне, односно 53,12% (овај број подразумева јединице 
локалне самоуправе и градске општине, без управних округа).102 
Од јединица локалне самоуправе које су доставиле планове интегритета, 
само 23 су Агенцији послале извештај о спровођењу мера из плана интегри-
тета у предвиђеном року (30. новембар 2015). 
Осим тога, чини се да је обухват обука о појму, значају, циљу и начину из-
раде плана интегритета био мали, судећи по подацима Агенције. Наиме, 
свега 55 општина и градова је учествовало у обукама које је организовала 
Агенција до марта 2013. године.

2. Локални акциони планови за борбу против корупције и оснивање сталних 
радних тела локалних скупштина за праћење ЛАП-ова
Требало би имати у виду да Акциони план за спровођење Стратегије бор-
бе против корупције и Акциони план за преговарачко поглавље 23 нису 
усклађени у погледу рока до којег су јединице локалне самоуправе дужне 
да усвоје локалне АП и оснују тела за њихово праћење. Док први наводи 
рок од 34 месеца (што би вероватно било у јуну 2016. године), други као 
рок наводи други квартал 2017. године. И поред тога, постоје већ неке про-
цене о стању у јединицама локалне самоуправе по овом питању. Примера 
ради, према подацима НВО „Биро за друштвена истраживања“ за 2014. го-
дину, свега десетак општина и градова у Србији усвојило је ове документе, 
а стање спровођења је оцењено као недовољно.103 
Осим ЛАП-а за борбу против корупције, ЈЛС би требало да оснују стална 
радна тела за праћење примене овог локалног документа, али и да израде 
програме обуке за едукацију одборника и службеника о антикорупцијским 
механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а за борбу 
против корупције.

3. Примена програмског буџетирања и учешће јавности у буџетском процесу
Примена програмског буџетирања у ЈЛС требало је да допринесе већој 
транспарентности, како у процесу усвајања, тако и извршавања буџета. 
АП за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2015–2017. 
предвиђа током 2016. и 2017. године континуирано „подизање капацитета 
ЈЛС за спровођење процеса програмског буџетирања у складу са методо-
логијом за програмско буџетирање (тренинзи, радионице, водичи, при-
ручници) и управљања имовином“ (мера 3.2.1). Обуке ће бити од кључ-
ног значаја за успешно програмско буџетирање на локалном нивоу јер се 

102 Видети „Извештај о самопроцени интегритета органа јавне власти у Републици Србији: Пла-
нови интегритета“, доступно преко: www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/07/PI_izvestaj.pdf 
(приступљено 14. децембра 2015), стр. 63.

103 Видети „Извештај о спровођењу локалних планова за борбу против корупције: 2014. година“, 
Биро за друштвена истраживања, доступно преко: www.birodi.rs/izvestaj-o-sprovodenju-lokalnih-
planova-protiv-korupcije-za-2014-godinu.
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показало да су капацитети локалне самоуправе у овој области на ниском 
нивоу. Једно истраживање Сталне конференције градова и општина обја-
вљено септембра 2015. након прве године примене програмског буџети-
рања наводи да „када је у питању обученост кадрова за израду програм-
ских буџета, само 10% ЈЛС су одговориле да су били довољно обучени за 
израду програмског буџета, док је већина (60%) одговорила са ‘Делимич-
но’ а остатак са ‘НЕ’ у одговорима. Као разлози навођени су мали број 
извршилаца у Одељењу за финансије, као и да се ради о новини за коју је 
потребно више искуства и више времена да се стекне неопходно знање.“104 
У анализираним ЈЛС, подаци о укључивању јавности у буџетски процес 
указују на то да је учешће грађана недовољно како у процесу припреме, 
тако и у надзору трошења буџетских средстава. Информације о процесу 
припреме буџета у различитим фазама ретко се објављују. Најчешће се ме-
дији позабаве овим питањем или се информације објаве на интернет пре-
зентацији ЈЛС тек када се одлука о буџету коначно усвоји или евентуално 
када се предлог одлуке о буџету упути скупштини, када су могућности да 
се утиче на садржај те одлуке мање него у ранијим фазама.
Нити једна од анализираних ЈЛС нема објављен тзв. грађански буџет на 
својој интернет презентацији. Ова активност предвиђена је и Акционим 
планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе, истини за вољу 
тек у другом кварталу 2016. године. Ово не би требало да буде оправдање за 
ЈЛС да не израђују грађанске буџете јер ова активност не захтева издвајање 
посебних финансијских средстава, а олакшава грађанима разумевање јед-
ног компликованог а важног питања.105 
Осим Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе, За-
кон о буџетском систему у члану 76. предвиђа праћење и извештавање о 
извршењу буџета најмање два пута годишње. Шестомесечне и деветомесеч-
не извештаје о извршењу буџета за 2015. и 2014. годину на својој интернет 
презентацији није објавила ниједна од анализираних ЈЛС. Како су ЈЛС сва-
како дужне да ове извештаје израђују и усвајају, њихово необјављивање на 
интернет презентацијама не може се оправдати недостатком капацитета. 
У свом недавном истраживању спроведеном у 145 градова, општина и 
градских општина, Транспарентност Србија налази сличне проблеме 
у питањима транспарентности буџетског процеса на локалном нивоу. 

104 „Анализа (процена утицаја) стратешког планирања и програмског буџетирања на нивоу локал-
них самоуправа“, Стална конференција градова и општина, Београд, септембар, 2015, стр. 15.

105 АП као трећу активност у оквиру резултата 5.1.1 предвиђа „Јавно објављивање грађанског буџе-
та Републике Србије и локалних самоуправа и извештаја о извршењу буџета које министар, 
односно орган управе јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, доставља 
најмање два пута годишње Влади, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе, 
ради разматрања и доношења и достављања истих Народној скупштини, односно скупштини 
локалне самоуправе (АП ОГП)“. Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 
у Републици Србији за период 2015−2017, стр. 42.
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Наиме, у документу „Индекс транспарентности локалне самоуправе“ 
који обухвата 2015. годину наводи се да „више од 30 општина на сајту 
нема објављен буџет, а ажурне податке о извршењу буџета има тек нешто 
више од 10% општина“.106

4. Решења из пословника и статута о учешћу јавности у доношењу прописа
Када је реч о учешћу јавности у доношењу прописа, анализа статута и 
пословника органа пет ЈЛС показује да се у њима уобичајено налазе ре-
шења која су иначе предвиђена Законом о локалној самоуправи и другим 
релевантним законима (одредбе о референдуму, збору грађана и народ-
ној иницијативи). Другим речима, статути и пословници понављају за-
конска решења о питању укључивања грађана, држећи се најчешће онога 
што закон прописује као обавезу, иако би цивилно друштво могло да се 
укључи у процес креирања и спровођења јавних политика у свим обла-
стима надлежности локалне самоуправе, свим фазама тог процеса, од 
усвајања стратегија, акционих планова до различитих одлука органа ло-
калне самоуправе.
Неки од статута у анализираним ЈЛС садрже одредбе о јавним расправа-
ма и јавним анкетама као облику консултовања грађана.107 Међутим, на 
интернет презентацијама анализираних ЈЛС нема довољно информација 
о одржаним јавним расправама, па одатле није могуће утврдити да ли су 
и на који начин одредбе статута заиста и примењене, односно да ли су 
јавне расправе одржане у предвиђеним случајевима. Могуће је, спора-
дично, у вестима на интернет презентацијама пронаћи најаву будућих 
јавних расправа. Међутим, на интернет презентацијама ретко постоје 
секције под називом „јавна расправа“, где би се информације дуже за-
државале и где би се могли пронаћи и извештаји о одржаним јавним 
расправама. Такође, на интернет презентацијама се веома ретко обја-
вљују нацрти будућих прописа, тако да су ширем кругу грађана прописи 
доступни тек када су већ усвојени, и то по правилу само у службеним 
гласницима. То свакако отежава приступ усвојеним прописима ширем 
кругу грађана.
Поменуто истраживање које је урадила НВО Транспарентност Србија, 
наводи сличне резултате: „Пре разматрања на седници скупштине, пред-
лози аката се могу наћи на сајтовима мање од 20 општина и градова, а 
дневни ред наредне седнице на сајтовима мање од четвртине јединица 

106 „Индекс транспарентности локалне самоуправе LTI“, Транспарентност Србија, стр. 1, доступно 
преко: transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti.

107 СКГО је, настојећи да помогне и подстакне ЈЛС да у статуте унесу одредбе о јавним расправама, 
још 2009. године израдила модел одредби статута о јавној расправи. Тај или сличан модел ус-
војило је три од пет анализираних ЈЛС (Ивањица, Нови Пазар и Босилеград). Док Вршац нема 
сличних одредби статута о јавним расправама, општина Ада у статуту предвиђа обавезне јавне 
расправе само за месне заједнице, али не и за органе локалне самоуправе.
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локалне самоуправе (ЈСЛ ). Усвојене одлуке могу се наћи на сајтовима 
2/3 општина … податке о расписаним јавним расправама нашли смо на 
сајтовима мање од трећине ЈЛС. Још већи проблем је што се, са изузетком 
информације о одржавању јавне расправе, на сајтовима не може наћи 
било какав други траг о самој ЈР“.108

Различита истраживања показују да ЈЛС углавном више раде на бољем 
информисању грађана, а ређе на консултовању или укључивању, као и 
да се информисање, консултовање и укључивање грађана мимо онога на 
шта су ЈЛС обавезне законом обавља најчешће као резултат неког проје-
кта са којим се и завршава, односно не остаје као трајна пракса учешћа 
грађана у доношењу пописа.109 Једно истраживање из октобра 2014. го-
дине показује да „… свега 13% општина/градова има усвојену неку врсту 
процедуре која прописује када, на који начин и под којим условима би 
требало представнике цивилног друштва укључити у израду стратеш-
ких докумената, а тек у 6% случајева је ова процедура обавезујућег, а не 
факултативног карактера. Такође, тек свака трећа општина/град је фор-
мирала стално радно тело задужено за стратешко планирање, али само 
у половини ових тела има места и за представнике ОЦД.“110 Бројни су 
разлози за овакво стање, које поменуто истраживање наводи, а већина 
је везана за недовољне капацитете локалне самоуправе и непостојање 
свести о значају партиципације: „неповерење између локалних власти 
и цивилног сектора, неадекватно информисање ОЦД о почетку и току 
стратешког планирања, генерална неразвијеност локалног цивилног 
сектора, pro forma укључивање цивилног сектора у стратешко плани-
рање, несензибилисаност локалних политичких структура за укључи-
вање цивилног друштва у процесе одлучивања, нестручност запослених 
у локалној администрацији задужених за координацију израде страте-
гија, неспровођење усвојених стратегија и планова, неукључивање ОЦД 
у мониторинг и евалуацију спровођења стратегија, итд.“.111 Бројне обу-
ке одржане на тему значаја и могућности партиципације грађана током 
протеклих неколико година нису дале значајније резултате да се стање 

108 „Индекс транспарентности локалне самоуправе …“, Op. cit., стр. 1 и 24–25.
109 Видети, на пример: Радић Милосављевић, Ивана, Студија „Делотворни утицај пројеката удру-

жења финансираних из буџета јединица локалне самоуправе“, Београдска отворена школа, 2014, 
стр. 81–82, доступно преко: www.bos.rs/izdavastvo.

110 Истраживање: „Учешће цивилног сектора у досадашњем стратешком планирању на ло-
калном нивоу у Србији”, Центар за равномерни регионални развој – ЦенТриР у сарадњи са 
Сталном конференцијом градова и општина, удружењем „Народни парламент“ из Лесков-
ца и удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева, доступно преко: www.skgo.org/reports/1559/
U%C4%8De%C5%A1%C4%87e-civilnog-sektora-u-dosada%C5%A1njem-strate%C5%A1kom-
planiranju-na-lokalnom-nivou-u-Srbiji (приступљено 1. децембра 2015), стр. 41.

111 Ibidem, стр. 41–42.
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поправи.112 То значи да подизање капацитета запослених у ЈЛС у овој 
области неће бити довољно него да је потребно установити писане, по 
могућству обавезујуће процедуре када је реч о учешћу грађана.

5. Постојање правилника о категоризацији спортских организација, ранг-лис-
та спортских организација и Правилника о одобравању и финансирању про-
грама којима се остварује општи интерес у области спорта у ЈЛС
Област финансирања спорта препозната је као једна од области посебно 
плодних за корупцију. Због тога је у Националној стратегији за борбу про-
тив корупције овом питању посвећена посебна пажња. Јединице локалне 
самоуправе финансирају спортске организације са буџетске линије 481 
„дотације невладиним организацијама“ и по правилу, највећи део средста-
ва са ове линије одлази управо њима, а мањи удружењима грађана. Истра-
живања показују да се средства са линије 481 ретко додељују путем кон-
курса, а посебно су спортске организације изузете од тог захтева.113 Закон о 
спорту из 2016. године садржи одредбе које би требало да допринесу бољем 
уређењу питања финансирања спорта, између осталог и на локалном нивоу 
(од могућности формирања фондова, категорисања организација у обла-
сти спорта на локалном нивоу до утврђивања потреба и интереса грађана 
у области спорта у ЈЛС). Стална конференција градова и општина пружа 
подршку локалној самоуправи у бољем уређивању ових питања.

112 Примера ради, само у првој половини 2015. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним 
друштвом заједно са TACSO пројектом у Србији спровела је 10 дводневних семинара за пред-
ставнике јединица локалне самоуправе на тему сарадње са организацијама цивилног друштва 
и транспарентног финансирања ОЦД из буџета локалне самоуправе. Учествовало је 211 служ-
беника из органа локалне самоуправе, односно одазвало се око 73% општина из целе Србије. 
Највећи број учесника су  доносиоци одлука, односно шефови организационих јединица у ин-
ституцијама које су задужене за сарадњу и/или финансирање организација цивилног друштва. 
Видети: „ИЗВЕШТАЈ - САМОПРОЦЕНА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ“, стр. 47–78, доступно преко: mduls.gov.rs/reforma-javne-
uprave-sprovodjenje-inicijative.php. Видети, такође, обуке које је спровела СКГО о партиципатив-
ном буџетирању, доступно преко: www.skgo.org/trainings/19.

113 На пример, истраживање у оквиру пилот-пројекта „Ка ефикаснијим буџетским политикама на 
локалном нивоу – буџетска линија 481, дотације за невладине организације“ Центра за истражи-
вање јавних политика и Центра за развој непрофитног сектора (ЦРНПС) у три општине – Пироту, 
Краљеву и Сомбору, показује да „на локалном нивоу удружења грађана добијају још мање сред-
става – око једне петине, док око три четвртине новца одлази на финансирање спортских орга-
низација а остатак на друге кориснике. Тако је на пример у Пироту за финансирање спортских и 
омладинских спортских удружења издвојено 73,3% средстава а за потребе удружења грађана 15%. 
У Краљеву је за финансирање спортских организација издвојено 69,6% а за удружења грађана 
18,7%. … У свим локалним самоуправама обухваћеним овим пилот пројектом, новац за удружења 
грађана расподељује се на основу конкурса, а само у Сомбору овај услов важи и за спортске ор-
ганизације.“ Видети: Policy Brief: Budžetska linija 481 – Iskustva Pirota, Kraljeva i Sombora, доступно 
преко: publicpolicy.rs/publikacije/8afeb93aab8d4d21489d5fab1b159746a9e24ba0.pdf. Такође, видети 
већ помињану: Радић Милосављевић, Ивана, Студија „Делотворни утицај пројеката удружења 
финансираних из буџета јединица локалне самоуправе“, Београдска отворена школа, 2014. 
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6. Капацитети локалне самоуправе да спроводе препоруку израде анализе 
ризика на корупцију у прописима (садржану у образложењу предлога пропи-
са) у складу са методологијом коју би прописивала Агенција за борбу про-
тив корупције 
Агенција за борбу против корупције је у својој „Анализи узрока и појавних 
облика корупције на локалном нивоу“ навела податак да „… више од 90% 
ЈЛС које су одговориле на упитник је изјавило да се у процесу израде про-
писа не спроводи никаква анализа са становишта отклањања коруптивних 
ризика који су уграђени у нацрт прописа … више од две трећине ЈЛС (67%) 
(је) изјавило да за тај процес тренутно нема довољно капацитета, у смислу 
броја и стручности неопходног кадра“.114

Када је реч о броју кадрова који би овим послом евентуално требало да 
се баве, могућности запошљавања нових службеника (правника) веома 
су сужене како због ограничавања новог запошљавања, тако и због не-
достатка финансијских средстава посебно у сиромашнијим ЈЛС. Са друге 
стране, могуће је обезбедити обуке за постојеће кадрове у управи, које би 
бесплатно организовала и изводила Агенција за борбу против корупције 
што је и планирано у АП за спровођење Националне стратегије за борбу 
против корупције као мера 4.1.6. Обуке би требало да буду усмерене на 
усвајање методологије за анализу ризика на корупцију у прописима коју 
израђује Агенција.
Осим ограничених кадровских капацитета, не постоје ни установљене пи-
сане процедуре на локалном нивоу које би прописивале обавезу израде 
анализе коруптивних ризика у предлозима прописа. Установљавање овак-
вих процедура могло би да буде планирано локалним акционим планови-
ма за борбу против корупције када они буду усвајани.

7. Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Увидом у интернет презентације пет анализираних јединица локал-
не самоуправе, може се утврдити да све оне израђују и објављују ин-
форматоре о раду, али да се њихово ажурирање обавља уз различиту 
учесталост. Најдужи период између измена информатора уочен је код 
општине Ивањица, где се ажурирање обавља на годину дана (јануар 
2015. а затим јануар 2016). Информаторе је, по правилу једноставно 
наћи, најчешће на насловној страни интернет презентације ЈЛС или у 
секцији „документи“. 
Међутим, када се сагледају сви органи на локаном нивоу који су били 
дужни да израђују и објављују информаторе, слика је нешто другачија. 
У Извештају Повереника за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја за 2014. годину наводи се податак да је од 200 идентификованих 

114 Анализа узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу, Агенција за борбу против 
корупције, стр. 18, доступно преко: www.acas.rs/izvestaji/istrazivanja-i-analize.
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органа локалне самоуправе, информаторе објавило њих 160 или 80%, а да 
је њих 5 или 2,5% израдило али није објавило информаторе.115

Осим тога, обавеза органа локалне самоуправе јесте и то да се прили-
ком израде информатора држе прописане садржине што није увек случај 
у ЈЛС. У Извештају Повереника за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја за 2014. годину наводи се: „У 2014. години, Повереник је 
наставио са анализом информатора о раду органа локалних самоуправа, 
које је започео крајем 2013. године. Упућене су сугестије за корекцију ин-
форматора 14 градских општина Града Београда, као и 4 градске општине 
Града Ниша. Поред тога, упућено је 39 упозорења органима градова Репу-
блике Србије.“116

У истом извештају органи локалне самоуправе се налазе на другом месту 
(22,83%) по броју жалби Поверенику које су упућене због одбијања захтева 
тражилаца информација.117

4.2. Основна права

Један од основних локалних механизама заштите основних права требало би 
да буде локални омбудсман или заштитник грађана. Важећи Закон о локалној 
самоуправи предвиђа могућност а не обавезу установљавања заштитника грађа-
на, а ту обавезу не предвиђа ни Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 
локалној самоуправи, који је био на јавној расправи у време писања ове анализе. 
Нацрт једино мења назив овог тела у „локални омбудсман“ и предвиђа да ће убу-
дуће „независно и самостално“ контролисати поштовање права грађана… чиме 
би требало да се нагласи независна природа овог тела. Иако АП за преговарачко 
поглавље 23 помиње потребу јачања капацитета заштитника грађана, поменути 
нацрт закона не садржи нове одредбе о овлашћењима омбудсмана, природи ње-
гових одлука, нити о начинима за обезбеђивање његове независности.118

Са становишта капацитета локалне самоуправе да установе и обезбеде рад 
заштитника грађана, међу највећим изазовима представља питање финансирања 
његовог рада и посебно његове стручне службе, доступност на локалном нивоу 

115 Видети Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
и Закона о заштити података о личности, за 2014. годину, март 2015, стр. 43, доступно преко: 
www.poverenik.rs/sr/izvestaji-poverenika/2048-izvestaj-poverenika-za-2014-godinu.html.

116 Ibidem, стр. 34.
117 На првом месту су републички државни и други органи и организације са 46,09% удела у укуп-

ним жалбама. Ibidem, стр. 23.
118 Нацрт закона о измена и допунама Закона о локалној самоуправи, доступно преко: mduls.gov.rs/

latinica/dokumenta-zakoni-javne-rasprave.php.
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кадрова са адекватним образовним и личним карактеристикама, неразумевање 
значаја улоге заштитника грађана. Због различитих услова у појединачним ЈЛС 
долази до разлике у пракси рада заштитника грађана, од тога да у многим ЈЛС 
није ни установљен, до разлика у степену активности заштитника грађана, по-
штовања његових одлука, постојању политичких притисака, као и учесталости 
обраћања грађана.

Неки од ових изазова могао би се превазићи установљавањем једног заштит-
ника грађана за више ЈЛС, међутим, то отвара многа друга питања, од којих се 
најважнијим чини подједнака доступност услуга овог тела свим грађанима.

4.2.1. Начело забране дискриминације и положај друштвено рањивих група

Како је утврђено у претходним поглављима, различити закони, укључујући и 
Закон о локалној самоуправи, представљају основ за деловање органа локалне са-
моуправе на начелима забране дискриминације и остваривања равноправности, 
заштите основних права различитих друштвених група, а посебно оних које су у 
суштински неповољном положају у односу на друге припаднике друштва. Листа 
тих група је нешто дужа него што је овом анализом обухваћено. Другим речима, 
овде ће бити анализирано деловање локалне самоуправе само према оним група-
ма и у оним областима где су законским и стратешким оквиром предвиђене нове 
надлежности, тачније нови послови за локалну самоуправу у циљу достизања ви-
шег нивоа заштите основних права.

Стратешки и законски оквир за заштиту права особа са инвалидитетом 
утврђује неколико задатака за јединице локалне самоуправе и овде ће бити ана-
лизирано стање испуњавања предвиђених обавеза и препорука. 

• Институционална решења за заштиту права особа са инвалидитетом у упра-
вама ЈЛС слабо су развијена. Иако међу анализираним ЈЛС постоје оне које су 
установиле скупштинска тела/савете за особе са инвалидитетом и/или дале у 
надлежност решавање проблема у овој области постојећим телима локалне 
самоуправе, чак и у њима постоји простор за значајно унапређење стања. 
Уобичајено, општине и градови имају запослене у управи који раде на по-
словима борачко-инвалидске заштите, што су послови које ЈЛС обављају у 
складу са релевантним законима у овој области. Проблем је у томе што су 
корисници ове заштите дефинисани уско (нпр. учесници Другог светског 
рата, учесници у оружним акцијама после 17. августа 1990. године и агре-
сије НАТО на СРЈ, као и њихове породице, цивилни инвалиди ратова) и не 
обухватају све особе са инвалидитетом на територији ЈЛС. Осим позиција 
за борачко-инвалидску заштиту, поједине ЈЛС су у систематизацији радних 
места предвиделе позиције (уобичајено једно извршилачко радно место) за 
координаторе за родну равноправност и једнаке могућности. Ови коорди-
натори само у неким ЈЛС у опису посла, између осталог, имају и послове 
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везане за остваривање права особа са инвалидитетом. Честа је пракса да је 
број запослених на пословима борачко-инвалидске заштите, с једне стра-
не, и координатора за родну равноправност и једнаке могућности, с друге, 
неравномерно распоређен. По правилу на пословима борачко-инвалидске 
заштите, где је круг корисника релативно узак, ради више извршилаца, 
укључујући и оне са финансијским и административним пословима у овој 
области. С друге стране, једна особа која обавља послове координатора за 
родну равноправност и једнаке могућности има у надлежности шири круг 
друштвених група (ОСИ, жене, националне мањине, избеглице…). Разлог 
се можда може тражити у чињеници да је место координатора за РР и једна-
ке могућности новијег датума, а да су у последње време могућности новог 
запошљавања ограничене. Проблем би се могао превазићи унутрашњом 
прерасподелом кадрова уз потребу обука за нове послове и на тај начин 
избећи ново запошљавање.119 
Другачији проблем имају мале и слабије развијене општине где један за-
послени обавља често разнородне послове. Такав пример је Босилеград, где 
се у систематизацији радних места предвиђа једно извршилачко радно ме-
сто за послове „борачко инвалидске заштите, грађанска стања, материјал-
ног обезбеђења учесника НОР-а и економат“.
У анализираним ЈЛС, локални стратешки и плански документи за 
унапређење положаја особа са инвалидитетом веома су слабо развијени. 
Особама са инвалидитетом се најчешће не посвећују посебни стратешки 
и/или плански документи, већ су у најбољем случају обухваћени, међу ос-
талим друштвеним групама, документима који регулишу неку ширу об-
ласт. Такав случај је на пример у Новом Пазару са Стратегијом социјалне 
заштите града Новог Пазара или у општини Ада са Стратегијом одрживог 
развоја. Проблем са оваквим приступом јесте у томе што он не омогућава 

119 Примера ради, Нови Пазар има Савет за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, 
борачка и инвалидска питања образован као скупштинско радно тело. Такође, постоји и Савет 
за родну равноправност и једнаке могућности. Осим тога, у управи града формиран је Одсек 
за избегла лица, ромска питања, родну равноправност и једнаке могућности унутар Одељења 
за друштвене делатности. Предвиђена су три извршилачка радна места на пословима борачко-
-инвалидске заштите од којих једно обавља финансијске послове у овој области. Такође, пред-
виђено је и једно извршилачко радно место за координатора за родну равноправност и једнаке 
могућности којем је у опису радног места, између осталог, следеће: „Стара се о примени прописа 
који се односе на права жена и мањинских група, прати и непосредно учествује у решавању про-
блематике националних мањина, избеглих и расељених лица, лица са инвалидитетом, стара се о 
примени прописа везаних за рад невладиних организација и прописа везаних за унапређивање 
једнаких могућности.“ Општина Вршац има систематизовано једно радно место координатора 
послова за област родне равноправности и спровођење политике једнаких могућности, међу-
тим, из описа посла се не би рекло да му је у надлежности бављење питањима особа са инвали-
дитетом. Поред овога, постоји један извршилац на пословима борачко-инвалидске заштите и 
један ликвидатор на пословима из ове области. Судећи према информацијама из Информатора 
о раду органа (ажуриран децембра 2015), Вршац нема Савет за особе са инвалидитетом.
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свеобухватну анализу стања и развијање адекватних циљева и планирање 
средстава за унапређење положаја појединачне друштвене групе, у овом 
случају особа са инвалидитетом. 
Када је реч о средствима буџета предвиђеним за финансирање мера 
подршке ОСИ, и поред увођења програмских буџета, најчешће у одлу-
кама о буџету за 2016. годину није могуће утврдити да ли су ова средства 
предвиђена и у којим износима. Такав је случај са буџетима општина Ада, 
Босилеград, Ивањица и града Новог Пазара, док општина Вршац има 
нешто детаљније податке по овом питању, па је у њеној одлуци о буџету за 
2016. годину могуће наћи апропријације „за услуге и смештај хендикепи-
раних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца“ 
(3.000.000 динара), као и „путовање ученика са инвалидитетом“ (3.500.000 
динара). Такође, из одлука о буџету није могуће утврдити ни у којој мери 
су средства усмерена за подршку организацијама цивилног друштва које 
пружају услуге ОСИ.

• Када је реч о политици према старијим особама, локална самоуправа је тре-
бало да усвоји локалне стратегије о старењу комплементарне Националној 
стратегији, као и да формира функције или тела одговорна за праћење и 
имплементацију. Локалне стратегије или планске документе о старењу ус-
војио је веома мали број ЈЛС у Србији.120 Иста је ситуација и са оснивањем 
посебних локалних тела која би се бавила овим питањем, док је у управама 
обављање послова везаних за старија лица поверено (најчешће на нефор-
малној основи, без навођења у званичном опису посла) оним запосленима 
који иначе имају у надлежности питања остваривања права грађана, једна-
ких могућности и слично. Са друге стране, најзаступљенија услуга у 2012. 
години била је помоћ у кући за старија лица, као и претходних година. Ус-
луга је пружана у 122 јединице локалне самоуправе од укупно 145, што је 
чинило 84% укупног броја јединица локалне самоуправе у Србији.121

Поједине ЈЛС питање положаја старих уређују стратегијама развоја, со-
цијалне заштите или свеобухватним стратегијама. Примера ради, општи-
на Ада утврђује циљеве у овој области унутар Стратегије одрживог раз-
воја, док општина Вршац то чини у Локалној стратегији развоја за 2009–
2019. Како је већ напоменуто у случају особа са инвалидитетом, и у случају 
ове циљне групе, поменути документи не омогућавају адекватан обухват 
специфичних проблема и планирање средстава за њихово решавање. То 

120 Према подацима из базе Сталне конференције градова и општина, само две ЈЛС су усвојиле 
овакве документе, Чајетина и Пожаревац. Доступно преко: strategije.skgo.org (приступљено 10. 
фебруара 2016).

121 Центар за либерално-демократске студије, „Мапирање услуга социјалне заштите“, Тим за со-
цијално укључивање и смањење сиромаштва, Влада Републике Србије, октобар 2013, страна 
10, доступно преко: www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2013/11/mapiranje_usluga_socijalne_
zastite_izvestaj.pdf.
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се посебно односи на веће ЈЛС у којима су ове циљне групе бројније и које 
по правилу имају и веће капацитете (пре свега кадровске и финансијске) 
за конципирање и пружање ширег круга услуга.

• Заштита права пацијената требало би да у јединицама локалне самоупра-
ваме буде организована кроз рад саветника за заштиту права пацијената 
и Савет за здравље. Како је ово обавеза према Закону о правима пацијена-
та, јединице локалне самоуправе углавном су успоставиле ове механизме. 
Међутим, оправдано је поставити питање делотворности у досадашњем 
раду ових механизама. Наиме, пракса показује да се саветницима за зашти-
ту права пацијената обраћа веома мали број грађана, а да савети за здравље 
немају или покрећу занемарљиво мали број иницијатива из своје надлеж-
ности. Разлози за такво стање могли би управо да леже у недостатку капа-
цитета Савета за здравље да обавља предвиђене задатке, као и у недовољ-
ном ангажовању локалне самоуправе да информише грађане/пацијенте о 
њиховим правима и могућностима заштите. 
На сличном становишту је и Заштитник грађана, који је у свом недавном 
извештају о стању механизама за заштиту права пацијената утврдио да 
„систем новоустановљених механизама за заштиту права пацијената није 
заживео у пракси jeр надлежни органи јединица локалне самоуправе и 
Министарство здравља нису предузимали мере из своје надлежности на 
начин и у року прописаним Законом о правима пацијената“. 122 Када је реч о 
обавезама локалне самоуправе, Заштитник грађана утврђује да један мањи 
број ЈЛС (Мајданпек и Чајетина) није организовао рад саветника пације-
ната и савета за здравље, односно није образовао савет за здравље (Вла-
дичин Хан), док за један број ЈЛС нема података. Осим тога, према овом 
извештају, изгледа да је велики број ЈЛС испунио само формалну обавезу 
успостављања ових механизама док у пракси они заиста не функциони-
шу („није обезбеђен њихов континуитет нити неопходни услови за рад – 
адекватан простор, средства за рад, редовни састанци, благовремена заме-
на саветника или чланова савета … не постоји иницијатива код чланова 
савета као ни у надлежним органима локалне самоуправе да се покрену 
активности за обезбеђивање заштите права пацијената у складу са њихо-
вом законском и друштвеном одговорношћу“). Даље, Заштитник грађана 
утврђује да „локалне самоуправе не предузимају довољно активности како 
би информисале грађане о постојању механизама за заштиту права пације-
ната, њиховим надлежностима и начину рада“. Министарство здравља, са 
своје стране, „не располаже подацима да ли су у свим јединицама локалне 
самоуправе образовани савети за здравље, нити је предузело активности у 

122 „Посебaн извештај Заштитника грађана о раду механизама за заштиту права пацијената са пре-
порукама“, доступно преко:

 www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-25-10-17-15/4607-2016-02-22-12-22-20.
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вези са одређивањем саветника за заштиту права пацијента и образовањем 
савета за здравље у локалним самоуправама у којима они нису отпочели 
са радом; не предузима неопходне мере у циљу оснаживања саветника за 
заштиту права пацијената и савета за здравље у локалним самоуправама у 
којима су успостављени; није предузело никакве активности у циљу приба-
вљања годишњих извештаја о раду савета за здравље за 2014. годину“.
Имајући у виду проблеме у функционисању ових механизама, као и значај 
остваривања и заштите права пацијената, Стална конференција градова и 
општина је покренула и спровела неке од иницијатива у циљу унапређења 
капацитета локалне самоуправе у овој области. Ту посебно треба истаћи : (1) 
формирање Мреже СКГО за здравље која окупља представнике градова и 
општина који се баве овим питањима (најчешће су то саветници пацијената 
и чланови Савета за здравље) чији је циљ континуирана размена знања и ис-
куства између градова и општина и сарадња са стручњацима са других нивоа 
јавне управе; (2) израду модела локалних аката за формирање Савета за здра-
вље; (3) организацију више радионица у циљу унапређења капацитета и знања 
саветника пацијената како би могли што боље да обављају своје функције.

• Општине и градови у Србији нису на једнак начин суочени са проблемима 
избеглих и расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији. Док 
неке трпе притисак великог броја ових лица, друге готово да немају корисни-
ке ове врсте.123 И поред тога, велики број ЈЛС се ухватио у коштац са овим 
проблемом. Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције, локал-
не акционе планове је усвојило 137 општина/градова (од чега 12 са Косова и 
Метохије). Укупно 146 ЈЛС је имало обуку за израду ЛАП-ова. Осим тога, у 
129 ЈЛС су формирани савети за миграције, а 80% ЈЛС је „формирало посебну 
буџетску линију, путем које локалне самоуправе, у зависности од степена раз-
вијеност општине, кофинансирају пројекте у минималном износу од пeт од-
сто, а негде ти износи чине и до 20 до 30 одсто укупне вредности пројекта“.124 
Према подацима из истог извора, укупно 61 ЈЛС је ажурирала своје постојеће 
ЛАП-ове и они се сада односе на период од 2013. до 2016. године, док је 46 ЈЛС 
у поступку рeвизиje пoстojeћих, oднoснo усвajaњa нoвих ЛAП-oвa. Без обзира 
на то колико су наведени подаци актуелни имајући у виду да датум њиховог 
ажурирања није наведен, ипак се ради о изненађујуће великом броју ЈЛС које 
су успоставиле механизме за решавање проблема избеглица и миграната.
Увидом у стање у овде анализираних пет ЈЛС, може се закључити да су до-
бијени подаци слични подацима Комесаријата, односно да већина ЈЛС има 
усвојене планске документе и основана радна тела за питање миграција.

123 Према Националној стратегији за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за пе-
риод од 2015. до 2020. године „Највећи број избеглица борави у АП Војводини (49,36%). Више од 
четвртине укупног броја избеглица борави у Београду (26,83%), а у централној Србији борави 
23,51%“, стр. 17, доступно преко: www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678.

124 Доступно преко: www.kirs.gov.rs/articles/olap.php?type1=22&lang=SER&date=0.
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Међутим, увидом у одлуке о буџету за 2016. годину, уочљиво је да се сред-
ства за потребе избеглих, расељених и повратника планирају у оквиру „со-
цијалне заштите“ и да су најчешће намењена стамбеном збрињавању ових 
лица, док су остале услуге и укључивање у образовни, здравствени систем, 
систем рада, судећи према планираним средствима, у другом плану. 
Када се анализирају ЛАП-ови посвећени питању миграција, уочљиво је да 
саме ЈЛС истичу спремност локалних институција за решавање проблема 
са којима се суочавају избегла лица и ИРЛ (као и повратници). Међутим, 
као најчешће слабости наводе се недостатак средстава (недовољна буџетска 
средства), неповезаност релевантних база података, неактивност или не-
усклађеност релевантних локалних тела (савет за миграције, координатор 
за ромска питања), али и незаинтересованост саме циљне групе за реша-
вање појединих проблема.
125

ЈЛС/ме
ханизам

ЛАП Радно тело Кадровски капацитети 
у управи

Буџет 2016. Регистровано 
избеглих и 
расељених и 
повратника125

Ада ЛАП за избегла 
и интерно 
расељена лица

Савет за 
избеглице 
и миграције 
(решење 
Општинског 
већа)

Повереник за избеглице и 
миграције општине

3.300.000 
Набавка 
грађевинског 
материјала – 
Комесаријат 
за избеглице; 
побољшање 
стамбених 
услова избе
глих лица

25 избеглих и 
24 ИРЛ

Босиле
град

Нема података Нема пода
така

1 запослени на пословима 
образовања, културе, фи
зичке културе, социјалне 
заштите и послови по
вереника Комесаријата за 
избеглице

4.300.000 
Пројекат 
подршка 
присилним 
мигрантима и 
унапређење 
система 
управљања 
миграцијама

1 избегло лице 
и 72 ИРЛ

125 Подаци о избеглим и расељеним лицима од јуна 2015. према документу „Преглед броја избегли-
ца и интерно расељених лица у Републици Србији 1996–2015: Упоредни преглед (01.07.2015)“, 
доступно преко: www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=17&lang=SER&id=1554&date=0. По-
даци о повратницима по Споразуму о реадмисији према локалним документима из ове материје 
(обично ЛАП-ови).
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ЈЛС/ме
ханизам

ЛАП Радно тело Кадровски капацитети 
у управи

Буџет 2016. Регистровано 
избеглих и 
расељених и 
повратника125

Нови 
Пазар

ЛАП за 
унапређење 
положаја из
беглих, интерно 
расељених лица 
и повратника 
по реадмисији 
у Новом Пазару 
2011–2015.

Савет за 
управљање 
миграцијама 
(основало 
Градско 
веће)

Повереник Комесаријата 
за избеглице и једно ме
сто за административне 
послове за избеглице и 
ромска питања; У служби 
правне помоћи образују 
се 4 извршилачка рад
на места на пословима 
„пружања правних ус
луга“ којима је у опису 
послова, између осталог, 
„контактирање амбасада и 
конзуларних представниш
тава који шаљу повратнике 
по уговору о реадмисији 
у циљу регулисања 
личне документације и 
прибављања докумената у 
земљи у којој су боравили“.

6.000.000 
Стамбено 
збрињавање 
избеглица 
(односи се и 
на ИРЛ)

42 избегла и 
5.007 ИРЛ; 978 
повратника 
(ЛАП)

Ивањица Локални ак
циони план за 
унапређење 
положаја избе
глих и ИРЛ у оп
штини Ивањица 
2009–2013.

Локални 
савет за 
миграције

У Одељењу за привреду 
и друштвене делатности 
– послови повереника за 
избегла и расељена лица

Није видљиво 46 избеглих и 
31 ИРЛ

Вршац ЛАП за 
унапређење 
положаја из
беглих, интерно 
расељених лица 
и повратника по 
основу Споразу
ма о реадмисији 
у општини 
Вршац за пери
од 2012–2015. 

Савет за 
управљање 
миграцијама

Повереник за избеглице 
и миграције/координа
тор послова за област 
родне равноправности 
и спровођење политике 
једнаких могућности, који, 
између осталог, обавља 
послове „на остваривању 
права прогнанихизбеглих, 
интерно расељених лица, 
повратника по Споразуму 
о реадмисији, азиланата и 
свих миграционих група 
(легалних, нелегалних, 
присилних, вољних, 
унутрашњих, спољних) 
који имају боравиште/пре
бивалиште или смештај на 
територији општине“

12.200.000 
средства за 
суфинанс. 
програма 
стамб. обезб. 
избеглица

288 избеглих 
и 234 интерно 
расељена лица. 
Од 2007. када 
је потписан 
Споразум о 
реадмисији 
у Вршац се 
вратило 427 
држављана 
Србије (ЛАП).
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4.2.2. Родна равноправност

Према републичком нормативном оквиру (вид. претходна поглавља), једини-
це локалне самоуправе имају обавезу успостављања механизама за родну рав-
ноправност и обезбеђивања учешћа жена у органима власти. У Националној 
стратегији за родну равноправност (2016–2020) наводи се да се повећало учешће 
жена у скупштинама јединица локалне самоуправе са 7% у 2000. години на 29% 
у 2014. години, али да „пракса, међутим, показује да се број жена у скупштинама 
након избора смањује, с обзиром на то да законом није предвиђена обавеза да 
у случају промене носиоца/носитељке мандата на то место долази следећа жена 
која је била на изборној листи. Због оваквог пропуста у већини случајева на место 
жене, која је била носитељка мандата, именује се мушкарац.“126 Осим тога, слика 
учешћа жена у извршној власти знатно је другачија, имајући у виду да многе је-
динице локалне самоуправе у градским/општинским већима немају нити једну 
жену, а како се у Стратегији наводи: „само је 5% жена на положају председника/
председнице општина и градоначелника/градоначелнице“.

Када је реч о институционалним механизмима за родну равноправност на ло-
калном нивоу, у Стратегији се наводе подаци истраживања из 2014. који иду у 
прилог напретку у броју основаних механизама: „у односу на 2010. годину пораст 
са 53,2% на 90% општина, а у броју лица задужених за родну равноправност по-
раст са 32% на 71,2%. ... Иако је пораст у броју механизама родне равноправности 
на локалном нивоу значајан, и даље постоје бројни изазови: улога ових тела није 
јасна, нису свуда активна и не остварују утицај. Лица се задужују за ову област 
на волонтерској бази, немају јасан опис послова које треба да обављају и врло 
ретко су на управљачким и утицајним позицијама у структури.“127 Подаци које је 
могуће наћи у бази података о родној равноправности на локалном нивоу СКГО, 
говоре да је неки од механизама родне равноправности (радно тело или лице) 
успоставило 129 општина и градова.128

126 Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, стр. 16.
127 Ibidem, стр. 28.
128 rr.skgo.org (приступљено 3. фебруара 2016).
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У анализираних пет ЈЛС, стање изгледа овако:129

Орган/тело/ЈЛС Ада Вршац Ивањица Босилеград
Нови  
Пазар

Председник/градоначел
ник/заменик

М/Ж М/М М/М М/Ж М/М

Број жена чланица Већа од 
укупног броја

3/7 (42,8%) 5/10
(50%)

2/7 (28,6%) 4/11 (36,4%) 0/9 (0)

Председник/заменик пред
седника скупштине

М/Ж М/М Ж/М М/М М/М

Број одборница у скупшти
ни у укупном броју

8/29 (27,6%) 14/45
(31,1%)

11/38 (28,9%) 10/31 (32,3%) 16/47
(34%)

Начелник општинске управе М М Ж М М и Ж
Координатор/ка за родну 
равноправност и једнаке 
могућности

Једна служ
беница у 
управи

Нема пода
така

Нема пода
така

Лице задуже
но за питања 
родне равно
правности

Стручни 
послови 
у области 
примарне 
здравстве
не заштите 
и родне 
равноправ
ности – 1 
извршилац

Тело за родну равноправ
ност

Савет за 
родну рав
ноправност

Комисија за 
равноправ
ност полова

Комисија за 
равноправ
ност полова

Комисија за 
родну равно
правност

Савет за 
родну рав
ноправност 
и једнаке 
могућности

Друго Савет за мла
де иницира 
и учествује 
у изради 
омладинске 
политике, 
између 
осталог, у об
ласти равно
правности 
полова 

Координа
циони тим за 
родну равно
правност 
као носилац 
процеса из
раде ЛАП за 
унапређење 
РР и 
побољшање 
положаја 
жена

129 Подаци су прикупљени закључно са 3. фебруаром 2016. на званичним интернет презентацијама 
одабраних ЈЛС и документима (Правилник о систематизацији радних места, Статут и Посло-
вник о раду скупштине, Информатор о раду органа). Постоји могућност да стварно стање не 
одговара у потпуности подацима због могуће неажурираности презентација, као и могућности 
да систематизована радна места заправо нису попуњена. У укупан број чланова Већа нису ура-
чунати председник/градоначелник и заменик председника/градоначелника с обзиром на то да 
су ти подаци посебно исказани.
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Како је препознато и у самој Стратегији (2016–2020), број успостављених ме-
ханизама није био гаранција да ће они заиста и функционисати. Наиме, од 192 
општине/града у којима постоје механизми, на интернет презентацији СКГО на-
води се да је само њих 43 учествовало или спроводило неки пројекат у области 
родне равноправности. 

Нормативни оквир родне равноправности на локалном нивоу је шаролик. Ев-
ропску повељу о родној равноправности је, судећи према подацима са интернет 
презентације СКГО, потписало свега 38 општина и градова у Србији. Од пет из 
узорка ове анализе то су Ивањица и Нови Пазар. 

У локалним планским и стратешким документима питање родне равноправ-
ности третира се различито. Неке од ЈЛС су се определиле за посебне акте, обично 
ЛАП-ове, док су друге питање родне равноправности обрадиле у општим план-
ским и стратешким документима, какве су стратегије развоја, на пример. Посебне 
акте би требало да имају ЈЛС које су потписале Европску повељу о РР, имајући у 
виду да Повеља налаже усвајање ЛАП-ова како би се примениле њене одредбе. 

Један од важних инструмената креирања и вођења политике родне равно-
правности на локалном нивоу јесте и вођење службене евиденције и статистике 
разврстане по полу. Ову обавезу из Закона о равноправности полова спровело 
је само десет општина и градова у Србији, судећи по подацима из базе података 
СКГО. Оне ЈЛС које су отпочеле разврставање података по полу обављају овај 
посао на разноврсне начине користећи различите методе, што ће у будућности 
онемогућити или бар отежати упоредивост података. 

Када је реч о капацитетима локалне самоуправе да се бори против насиља 
над женама, значајно је неколико питања. Најпре, потребно је да у ЈЛС постоје 
механизми односно тела и/или лица задужена за ова питања, што би могли да 
буду они исти механизми за остваривање родне равноправности о којима је било 
речи у претходним пасусима. Стога, сви налази који су већ изречени, вреде и по 
овом питању. Оно што је специфично за ово питање, а потребно је са становишта 
институционалних и нормативних капацитета локалне самоуправе, јесте:

• постојање и стање спровођења локалних акционих планова за борбу против 
насиља над женама; 

• капацитети за пружање бесплатне правне помоћи женама жртвама насиља;
• капацитети за укључивање специјализованих услуга за жртве насиља у ло-

калне системе услуга у области социјалне заштите;
• капацитети за координацију активности са свим релевантним актерима на 

локалном нивоу (нпр. постојање протокола о сарадњи у процесу заштите жр-
тава насиља у породици и мобилног тима за борбу против насиља у породици 
и/или оснивање и рад Мобилног тима за борбу против насиља у породици);

• капацитети за планирање, организовање, спровођење и финансирање мера на-
мењених подизању свести јавности о потреби спречавања насиља у породици.

Нажалост, већина ЈЛС у Србији не испуњава ниједан од наведених захтева. 
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4.2.3. Положај националних мањина

Нормативни и институционални оквир заштите и остваривања права нацио-
налних мањина разликује се по градовима и општина, између осталог, и због 
демографских карактеристика различитих јединица локалне самоуправе. Како 
имају различит број припадника националних мањина и различит удео (у %) у 
укупном становништву, јединице локалне самоуправе имају и различите обавезе 
у погледу механизама заштите. Такав је случај и са пет овде анализираних ЈЛС:

ЈЛС Удео 
нацио
налних 
мањина у 
укупном 
станов
ништву

Језици 
нацио
налних 
мањина 
у служ
беној 
употреби

Стра
тешки/
плански 
документ

Савет за 
међу
нацио
налне 
односе

Предвиђе
на буџетска 
средства за 
националне 
савете на
ционалних 
мањина

Положај 
ромског 
координа
тора и/или 
саветника 
за инклузију 
Рома

Остали инсти
туционални 
механизми

Ада Мађари 
75%, Роми 
≤ 2%

мађарски Нема пода
така

Пред
виђен 
Статутом, 
основан, 
али ретко 
заседа 

300.000,00 
динара

Није система
тизовано

Проблем се 
препушта ци
вилном секто
ру (НВО „Дуга“)

Боси
леград

Бугари 
72%, Роми 
2%

бугарски / Пред
виђен 
Статутом, 
основан 

100.000,00 / Заштитник 
грађана пред
виђен Статутом

Вршац Румуни 
10,4%, 
Мађари 
4,35%, 
Роми 2,6%

румунски 
и мађар
ски

Стратегија 
развоја 
општине 
Вршац 
(неки аспе
кти поли
тике према 
мањинама)

Пред
виђен 
Статутом

500.000,00 Није систе
матизовано 
радно место

Радно место 
за правну по
моћ, послове 
приступа ин
формацијама 
од јавног зна
чаја и заштиту 
података о 
личности, 
послове служ
бене употребе 
језика и писма 
и послове 
саветника за 
заштиту права 
пацијената
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ЈЛС Удео 
нацио
налних 
мањина у 
укупном 
станов
ништву

Језици 
нацио
налних 
мањина 
у служ
беној 
употреби

Стра
тешки/
плански 
документ

Савет за 
међу
нацио
налне 
односе

Предвиђе
на буџетска 
средства за 
националне 
савете на
ционалних 
мањина

Положај 
ромског 
координа
тора и/или 
саветника 
за инклузију 
Рома

Остали инсти
туционални 
механизми

Ива
њица

Роми ≤ 
0,1%

српски АП за 
унапре
ђење поло
жаја Рома 

Није у 
обавези

/ Није систе
матизовано 
радно место. 
У плану је да 
се ти послови 
доделе неком 
од запосле
них 

Савет за развој 
заједнице и 
унапређење ЛС
Заштитник 
грађана пред
виђен Статутом

Нови 
Пазар

Бошњаци 
77,1%, 
Муслима
ни 4,1%, 
Роми 0,6%

босански Акциони 
план за по
бољшање 
положаја 
ромске 
популације 
у граду Но
вом Пазару 
за период 
2013–2017. 

Пред
виђен 
Статутом

Није 
видљиво

Систематизо
ван 1 ромски 
координатор 
и 1 изврши
лац за адми
нистративне 
послове за 
избеглице и 
ромска пи
тања

Чланом 117. 
Статута пред
виђено је да 
„Заштитник 
грађана има 
најмање једног 
заменика који 
је задужен за 
област мањин
ских права“

Када је реч о финансирању рада националних савета националних мањина, 
ЗНСНМ је предвиђено да се средства за рад националних савета распоређују у 
складу са одлуком надлежног органа ЈЛС националним саветима националних 
мањина које у становништву ЈЛС достижу најмање 10% од укупног становништва 
или националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији ЈЛС. 
То значи да од пет овде анализираних ЈЛС, једино Ивањица нема обавезу финан-
сирања НСНМ. 

У документу Министарства државне управе и локалне самоуправе „Анализа 
законодавства о националним саветима националних мањина са посебним освр-
том на питање њиховог финансирања“ утврђено је да је у 2014. години од 54 ЈЛС 
које су биле у обавези да финансирају неки од 12 НСНМ, само је 25 ЈЛС предви-
дело издвајање средстава из буџета за ове намене. Међутим, три ЈЛС које нису 
имале обавезу да финансирају рад НСНМ то су ипак чиниле (Бачка Топола – за 
националне савете русинске и словачке националне мањине, Кула – за национал-
не савете немачке и украјинске националне мањине и Нови Бечеј – за Национал-
ни савет ромске националне мањине).130

130 „Анализа законодавства о националним саветима националних мањина са посебним освртом 
на питање њиховог финансирања“, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, 
18. децембар 2015. године, Београд, стр. 22, доступно преко: www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/
analiza_zakonodavstva_mduls_ns.pdf.



90 Утицај усклађивања прописа у оквиру преговарачког поглавља 23...

Обавезу оснивања савета за међунационалне односе имају 72 национално ме-
шовите ЈЛС у Србији, судећи према Анализи о функционисању савета за међу-
националне односе, коју је израдила Канцеларија за људска и мањинска права и 
објавила децембра 2015. Међутим, не само да ово тело нису основале све ЈЛС које 
су имале ту обавезу, него се у поменутој анализи наводи и то да тамо где су ос-
нована, ова „тела или нису активна, или се њихови чланови ретко састају и само 
спорадично разматрају питања, од којих се поједина не би ни могла сматрати пи-
тањима која се тичу националне равноправности“.131

Када је реч о стању ангажовања координатора за ромска питања, у управама 
ЈЛС пракса је различита. До данас је ангажовано око 40 координатора за ромска 
питања у градовима, општинама и градским општинама Србије132 и ангажовани 
су по разним основама. Поједине ЈЛС систематизовале су положај координатора, 
а неки од њих су ангажовани на привремено-повременим пословима или угово-
рима о делу. Радно ангажовање координатора за ромска питања по овим осно-
вама (уговорима о привремено-повременим пословима или уговорима о делу) 
онемогућава остваривање појединих права по основу радног односа, у области 
здравствене и социјалне заштите, као и пензијског осигурања. 

Са стратешког аспекта, до сада су око 23 јединице локалне самоуправе усвојиле 
локалне акционе планове,133 који се односе на унапређење положаја Рома. Већина 
ових планова су локални акциони планови за унапређење положаја Рома, а поје-
дине општине су доносиле локалне акционе планове по областима као што су об-
разовање, запошљавање, и становање ромске заједнице. Одређени број јединица 
локалне самоуправе има у плану развој локалних акционих планова, а тренутно 
стање је такво да је локалним самоуправама потребна помоћ у ажурирању и/или 
изради локалних акционих планова. Имајући ово у виду, улога координатора за 
ромска питања веома је важна у смислу иницирања, креирања као и спровођења/
праћења локалних политика за унапређење положаја Рома на локалном нивоу.

Слична ситуација је и са стратешким и планским документима у области заш-
тите мањинских права. Само две од анализираних ЈЛС (и то оне са мањим процен-
туалним уделом Рома у становништву) имају ЛАП посвећен питању унапређења 

131 „Анализа о функционисању савета за међунационалне односе“, Канцеларија за људска и мањин-
ска права, децембар 2015. године, стр. 5.

132 СКГО је позвала своје чланице да у периоду од 10. до 17. јула 2015. године делегирају представнике 
у Мрежи СКГО за ромска питања, а 83 јединице локалне самоуправе поднеле су пријавни образац. 
Мрежа тренутно има укупно 113 чланова, а од овог броја 40 су локални службеници чије радно 
место носи назив координатор за ромска питања, 36 су локални службеници чије радно место у 
свом називу или опису посла упућује на праћење области инклузије Рома, док су 37 лица доноси-
оци одлука именовани испред локалне самоуправе да се баве питањима националних мањина и 
инклузијом Рома (члан већа, начелник општинске управе, начелник за друштвене делатности).

133 Доступно преко: www.inkluzijaroma.stat.gov.rs (приступљено 1. априла 2016). Од укупно 23 једи-
нице локалне самоуправе које су потврдно одговориле и поставиле документ, четири плана су 
истекла с обзириом на то да су важила за период до 2015. године (Беочин, Нова Црња, Сомбор 
и Стара Пазова).
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положаја Рома. Једна ЈЛС неке аспекте политике према мањинама дефинише у 
свеобухватном стратешком документу – стратегији развоја општине. 

Право на службену употреба језика и писама националних мањина различи-
то се остварује у јединицама локалне самоуправе. Посебно је уочљива разлика 
између ЈЛС у Војводини где покрајинске институције пружају додатну подршку 
(углавном финансијску) градовима и општинама за ове намене и у остатку Ср-
бије где овакав вид помоћи није доступан. Недостаци у остваривању овог права 
проузроковани су управо недовољним капацитетима ЛС, а типични проблеми 
су недостатак финансијских средстава за превођење и штампање докумената и 
образаца на више језика, табли за означавање назива и топографских ознака, за 
успостављање посебних служби и/или запошљавање преводилаца, за успоста-
вљање електронске управе на више језика, као и немогућност обезбеђивања адек-
ватне националне структуре запослених, и запослених који говоре језик нацио-
налне мањине и већинског становништва.

4.2.4. Процедуралне заштитне мере

Иако Закон о локалној самоуправи прописује да општина односно град ор-
ганизује службу правне помоћи, у великом броју ЈЛС пружање правне помоћи 
уопште није организовано, а тамо где јесте, оно се одвија на разноврсне начине. 
Једно истраживање на територији Војводине показује да је само 6 од 45 ЈЛС ус-
поставило службу правне помоћи у складу са Законом, још 6 има систематизова-
но радно место за пружање правне помоћи, док њих 16 пружа правну помоћ на 
начине који се крећу од склапања уговора са адвокатском комором, задуживања 
општинског јавног правобраниоца за тај посао, стављањем у опис послова неког 
од радних места у управи, задуживањем запослених у управи на основу решења/
овлашћења начелника, до тога да је пружају сви запослени правници. Преоста-
лих 17 не пружа услуге правне помоћи.134

Када је реч о целокупној територији Србије, осим Косова и Метохије, истра-
живање из 2013. године показује да од 160 градова и општина које су учествовале 
у истраживању њих 67 има формирану посебну службу правне помоћи.135 Та-
кође, исто истраживање налази да у већини општина и градова у којима се пружа 
правна помоћ, не постоје статистички подаци о корисницима, те да је најчешћи 
облик помоћи пружање савета и помоћ око састављања поднесака.

Није погрешно очекивати да ће већи број ЈЛС имати организовану служ-
бу правне помоћи након усвајања закона о бесплатној правној помоћи који ће 
детаљније уредити начин функционисања, финансирања и услове за пружање 

134 „Правна помоћ у јединицама локалне самоуправе, АП Војводина: резултати истраживања“, 
Покрајински омбудсман, Нови Сад, 2013.

135 „Три А за грађане – приступ информацијама, саветима и активној помоћи: национални извештај 
за Србију“, Комитет правника за људска права, Београд, 2013, стр. 26.
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правне помоћи у јединицама локалне самоуправаме као једном од пружалаца 
ових услуга. Међутим, у овој области је потребно знатно унапредити капацитете 
локалне самоуправе, посебно када је реч о пружању правне помоћи осетљивим 
групама (нпр. Роми или жртве насиља).

4.3. Права грађанства Европске уније

Имајући у виду да локалну самоуправу не очекују нове надлежности поводом 
остваривања права грађанства Европске уније, већ само проширење круга ко-
рисника, политичких, односно изборних права, на локалном нивоу, то ће се њи-
хов круг послова и услуга које пружају проширити тек након што на снагу ступе 
измене релевантних закона (видети претходна поглавља). Ова промена неће за-
хтевати значајно унапређење капацитета (кадровских, финансијских и других) 
локалне самоуправе, али ће бити од велике важности на време спровести обуке 
за функционере и запослене у ЈЛС о правима које доносе ове новине и начинима 
њиховог остваривања на локалном нивоу.
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Процес приступања који намеће усклађивање прописа Србије са тековинама 
ЕУ доноси многе обавезе за локалну самоуправу. То нису нужно нове надлеж-
ности него пре свега бројни нови послови у оквиру постојећих надлежности ЛС. 
Најчешће се локалној самоуправи намеће усвајање стратешких или планских до-
кумената, оснивање нових тела, задуживање запослених новим пословима или 
запошљавање нових људи за обављање предвиђених послова, утврђивање локал-
ним актима нових процедура и слично. Када се то чини републичким прописи-
ма, најчешће се не узимају у обзир капацитети локалне самоуправе да ове обавезе 
спроводе, али ни стварна потреба да се иста врста обавезе уведе за све јединице 
локалне самоуправе. Како постоје велике разлике међу ЈЛС – пре свега у степену 
развоја и величини – тако постоје и разлике у капацитетима за спровођење пла-
нираних обавеза. Примера ради, две веома различите ЈЛС требало би да имају 
Савет за здравље, Савет за миграције, Савет/комисију за родну равноправност, 
Савет за заштиту права ОСИ, Савет за борбу против корупције и друге, да ус-
воје стратешке/планске документе у свим овим областима и да у управи имају 
запослене који се баве свим овим питањима. Не само да је у мањим ЈЛС то тешко 
изводљиво због недовољних финансијских и кадровских капацитета него је чес-
то и несврсисходно. Осим разлика у величини и степену развоја, различите ЈЛС 
имају често и разноврсне проблеме и потребе. Примера ради, неке ЈЛС немају на 
својој територији регистрованих избеглица, миграната или повратника по Спо-
разуму о реадмисији, или неформалних ромских насеља, а намеће им се потре-
ба оснивања релевантних тела, усвајања планских докумената или планирања 
средстава у буџету за ове потребе. Из наведеног се намеће као веома важна пре-
порука надлежним републичким органима да приликом израде прописа којима се 
дефинишу надлежности и задаци за локалну самоуправу обавезно узимају у обзир 
специфичне потребе и различите капацитете и степен развоја јединица локалне 
самоуправе. То ће често подразумевати дефинисање различитих обавеза за ЈЛС са 
различитим положајем (степеном развоја, потребама и сл.).

Са друге стране, многа питања или стандарди су заједнички за све ЈЛС и тре-
бало би их уједначено примењивати. У таквим случајевима, неопходно је републи-
чким прописима предвидети обавезу одређеног поступања за локалну само управу 
и по могућности санкције за неизвршење обавеза, а где је могуће и систем надзора 
над извршењем обавеза (нпр. код поверених надлежности). То су пре свега питања 
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која представљају фундаменталне принципе, а посебно је овакво решење могуће 
у случајевима где нове процедуре не би производиле велике трошкове за локалну 
самоуправу. Пример за то је обезбеђивање транспарентности рада локалне са-
моуправе, посебно буџетског процеса и у оквиру тог циља, прописивање обаве-
зних процедура (нпр. обавезних јавних расправа), као и обезбеђивање доследне 
примене постојећих прописа у делу у којем регулишу питања транспарентности 
(нпр. објављивање извештаја о извршењу буџета).

Има разлога да се у појединим ЈЛС организација читавог низа поменутих ло-
калних тела и запослених уреди рационалније. Идеално би било да општине и 
градови ураде неку врсту функционалне анализе која би им помогла да уреде своју 
управу на ефикаснији начин, што је посао за који би многим ЈЛС такође била 
потребна асистенција стручњака. Неке од могућности су да се једном запосленом 
повери обављање послова из више сродних области или да се нека тела организују 
као заједничка за више ЈЛС. ЈЛС би, такође, требало озбиљно да се позабаве пи-
тањем успостављања или оснаживања својих кадровских служби, као и утврђи-
вањем планова стручног усавршавања запослених.

Када је реч о изради и усвајању локалних стратешких и планских докумената 
у различитим областима, многе ЈЛС немају капацитета да самостално израде ове 
документе. Многе су то чиниле уз помоћ пројектног финансирања, али некима је 
и даље потребна помоћ стручњака за овај задатак. Код оних које имају планске 
документе често се јавља проблем неспроводљивости постављених циљева, нај-
чешће због нереалног планирања. Потребно је, дакле, да ЈЛС при изради локалних 
стратешких и планских докумената посебну пажњу обрате на дефинисање реал-
них циљева у складу са процењеним потребама и капацитетима. Уколико имају 
потребе, требало би да планирају средства за ангажовање стручњака за израду 
ових докумената или да средства обезбеде из донаторских извора.

Једна од битних претпоставки која би допринела обезбеђивању капацитета ло-
калне самоуправе да спроводи све обавезе које јој се намећу као резултат процеса 
приступања Србије ЕУ јесте синхронизована, свеобухватна и правовремена ре-
форма у више области. Ту се пре свега мисли на реформу која најмање зависи од 
локалне самоуправе, то јест на потребу да се централни органи власти истински 
ангажују на дефинисању и спровођењу свеобухватне реформе јавне управе, и у оквиру 
тога локалне самоуправе, као и реформе јавних финансија (питање финансирања 
локалне самоуправе), што би требало да се одвија паралелно са хармонизацијом 
прописа са прописима ЕУ у појединим секторима. Ова реформа не подразумева 
само рационалније уређење броја и структуре запослених и финансирања локалне 
самоуправе него можда и предлоге о вишестепеној структури локалне самоуправе.

Након ових општих закључака и препорука, у наредном делу следе препоруке 
за унапређење капацитета ЈЛС за спровођење обавеза из домена преговарачког 
поглавља 23 по областима. Већина препорука се односи на саме јединице локалне 
самоуправе, док се један број односи на републичке органе власти у домену њи-
хове надлежности, али и на Сталну конференцију градови и општина.
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• Како је пред локалном самоуправом обавеза усвајања локалних акционих 
планова за борбу против корупције и оснивање тела за њихово праћење, 
јединице локалне самоуправе би требало да у овај процес укључе представ-
нике цивилног друштва, нарочито удружења која имају искуство деловања 
у области борбе против корупције. 
Низ постојећих препорука и искустава до којих су дошле организације ци-
вилног друштва, везаних за питања борбе против корупције, требало би иско-
ристити у дефинисању локалних антикорупцијских политика и механизама. 
Као један од начина укључивања цивилног друштва у процес израде акцио-
них планова за борбу против корупције ЈЛС би требало да организују јавне 
расправе, при чему би се заинтересованим странама омогућило да своје 
прилоге изложе усмено или да их доставе писаним путем. Ти прилози тре-
бало би да се тичу не само садржине акционог плана него и начина рада 
и области деловања будућег тела за праћење спровођења акционог плана.

• Након првих искустава са програмским буџетирањем на локалном нивоу, 
надлежни републички органи би требало да размотре евентуалне измене ре-
левантних прописа који би омогућили већу транспарентност програмских 
буџета. Увећање броја програма и обавеза јаснијег повезивања програми-
рања и буџетирања неке су од могућности које би допринеле одговорности 
и транспарентности у буџетском процесу.

• Потребно је да Стална конференција градова и општина остане истрајна у 
пружању помоћи и организовању обука, али и размене искустава ЈЛС у обла-
сти програмског буџетирања.

• Јавне расправе о одлуци о буџету треба да буду обавезне за јединице локалне 
самоуправе. Пракса показује да предвиђање ове обавезе само у статутима 
ЈЛС није довољна гаранција да ће јавних расправа заиста и бити, па би боље 
решење било дефинисање ове обавезе и одговарајућих санкција релевантним 
законима од стране надлежних републичких органа. 
Осим обавезе организовања јавне расправе, неопходно је за представнике ло-
калне самоуправе редовно организовати обуке о значају и техникама органи-
зовања и вођења јавне расправе. Ово је потребно јер се показало да и тамо где 
су организоване, јавне расправе нису дале жељене резултате, а организатори 
су најчешће кривили саме учеснике за такав исход, не узимајући у обзир да 
би он могао бити последица лоше организације. Стална конференција градо-
ва и општина би требало активније да се ангажује на овом послу.
Потребно је да јединице локалне самоуправе правовремено објављују инфор-
мације о одржавању јавне расправе, као и сву документацију, укључујући и 
извештај о одржаној јавној расправи. Посебно би било добро да на интер-
нет презентацији ЈЛС постоји посебна страница намењена за ове сврхе.

• За унапређење транспарентности буџетског процеса неопходно је унапре-
дити начин и правовременост објављивања релевантних информација 
као што су: (1) нацрт и предлог одлуке о буџету, (2) одлука о буџету, 
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(3) извештаји о извршењу буџета, (4) одлука и завршном рачуну буџета, 
(5) ревизорски извештај и др. С тим у вези, било би добро да ЈЛС имају 
израђен интерни акт о процедури и временском оквиру достављања јавно-
сти најважнијих докумената, посебно њиховог постављања на интернет 
презентацију. Тим пре што ове активности не захтевају опредељивање до-
датних финансијских средстава.

• Осим информација о јавним расправама и буџетском процесу, на интернет 
презентацијама ЈЛС треба знатно унапредити доступност најважнијих 
докумената локалне самоуправе, укључујући и нацрте/предлоге прописа са 
образложењем. За објављивање најважнијих докумената (статут, послов-
ници о раду органа, одлука о буџету, о организацији управе, систематиза-
ција, информатор, сви важећи стратешки и плански документи, планови 
интегритета, извештаји, одлуке о образовању сталних и повремених тела 
и др.) мора да постоји посебна страница која се редовно ажурира. Није до-
вољно да се објављује службени лист јер је у њему тешко наћи документ за 
који није познато да ли је и када усвојен.

• Осим у процесу усвајања и извршавања буџета, неопходно је да јединице ло-
калне самоуправе статутима и другим локалним актима предвиде делотвор-
не механизме за обавезно укључивање јавности приликом припреме и усвајања 
најважнијих локалних докумената, какви су стратешки и плански докумен-
ти. Поред редовног и правовременог информисања, механизми би могли да 
подразумевају јавне расправе, креирање регистра удружења грађана која у 
појединим питањима сарађују са локалном самоуправом, као и укључивање 
представника цивилног друштва у тела задужена за стратешко планирање. 
У већим ЈЛС у којима је активан већи број удружења грађана и које за то 
имају финансијске и кадровске капацитете, могле би бити установљене по-
себне организационе јединице у управи или одређено радно место или за-
послени за сарадњу са удружењима грађана.

• Неопходно је републичким и локалним прописима извршити реформу начи-
на финансирања организација цивилног друштва и праћења наменског тро-
шења додељених средстава из локалних буџета. Финансирање ОЦД мора 
да буде у вези са циљевима утврђеним у локалним стратешким и планским 
документима а средства додељивана на основу конкурса. Финансирање 
спортских организација треба да буде издвојено из буџетске линије из које 
се финансирају друге ОЦД ради ефикаснијег надзора.

• Иако за локалну самоуправу још увек не постоји обавеза израде процене 
коруптивних ризика у локалним прописима, Агенција за борбу против ко-
рупције требало би да организује свеобухватну кампању о користима овакве 
праксе. Осим тога, Агенција за борбу против корупције требало би да ор-
ганизује и континуиране обуке за локалне службенике, који раде на изради 
прописа (правнике) како би могли квалитетно да састављају образложења 
прописа и у њима процену коруптивних ризика. 
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Оне ЈЛС које процењују да имају довољно капацитета (пре свега, у смислу 
броја и обучености запослених), могу правилницима да дефинишу процедуре 
које ће омогућити израду образложења прописа и анализу ризика на корупцију. 
Ову активност могуће је предвидети ЛАП-ом за борбу против корупције.

• Надлежно министарство треба да припреми измене Закона о локалној самоуп-
рави које ће суштински ојачати улогу локалног омбудсмана тако што ће садржа-
ти одредбе о овлашћењима омбудсмана, природи његових одлука као и о начи-
нима за обезбеђивање његове независности. Нацрт закона о измена и допунама 
Закона о локалној самоуправи, који је доступан на интернет презентацији Ми-
нистарства за државну управу и локалну самоуправу, не садржи адекватне од-
редбе у том смислу. При изради ових одредби, Министарство посебно треба да 
консултује Заштитника грађана, локалне омбудсмане, као и цивилно друштво.

• ЈЛС које немају могућности да установе локалног омбудсмана требало би да 
размотре оснивање заједничког омбудсмана за више ЈЛС. 
Стална конференција градова и општина требало би да буде иницијатор и 
помоћник општинама и градовима у овом процесу. Један од начина на који би 
СКГО могла да помогне јесте да припреми препоруке за поштовање принци-
па партнерства на локалном нивоу између јединица локалне самоуправе.
Након ступања на снагу измена постојећег Закона о локалној самоуправи 
које се тичу међуопштинске сарадње, надлежно министарство би требало 
да успостави механизме којима се подстиче међуопштинска сарадња, а по-
себно да планира финансијску помоћ општинама и градовима за ове потребе.

• Потребно је да ЈЛС знатно унапреде правне и институционалне механизме 
заштите права особа са инвалидитетом. 
Тамо где су основана тела/савети за особе са инвалидитетом, потребно је 
омогућити континуирану обуку њиховим члановима и локалним прописима 
утврдити јасне циљеве и жељене резултате у овој области који ће бити ок-
вир деловања ових тела. Осим самих јединица локане самоуправе, Стална 
конференција градова и општина би могла да буде иницијатор и организа-
тор овакве обуке.
У управама у којима нема могућности или потребе за установљавање по-
себних служби или нових радних места (нпр. место координатора за родну 
равноправност и једнаке могућности), потребно је обезбедити да постојећи 
запослени обављају послове заштите права особа са инвалидитетом уз не-
опходне додатне обуке (могуће решење би могло да буде да се тиме баве 
запослени на пословима борачко-инвалидске заштите уз одговарајуће про-
ширење описа посла). Треба при томе водити рачуна да се запосленима не 
даје превелики број разнородних послова. 
Управо због ограничених кадровских капацитета, пре свега због малог 
броја запослених који се баве проблемима особа са инвалидитетом, једини-
це локалне самоуправе требало би више средстава да усмере за подршку ор-
ганизацијама цивилног друштва које пружају услуге ОСИ. Идеално би било 
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да се ова прерасподела средстава врши у складу са претходно утврђеним 
локалним стратешким и планским документима који утврђују потребе и 
могућности обезбеђивања услуга за ОСИ и дефинишу начин расподеле 
средстава (путем конкурса).

• Јединице локалне самоуправе требало би активније у својим срединама да 
промовишу права грађана у различитим областима и да информишу грађане 
о доступним правним и институционалним механизмима. 
Недостатак таквог информисања посебно је видљив у области заштите 
права пацијената, где би установљени савети за здравље требало да преуз-
му иницијативу на овом послу. 

• Ресорно министарство би требало да појача активности усмерене на обуку 
локалних саветника за заштиту права пацијената и чланова савета за здра-
вље. Такође, ресорно министарство, аутономна покрајина на својој терито-
рији и сама ЈЛС требало би да појачају своју надзорну функцију над саветима 
за здравље инсистирањем на редовном извештавању од стране ових тела.
Јединице локалне самоуправе требало би да обезбеде адекватна средства и 
услове за рад саветнику за заштиту права пацијената. Ради обезбеђивања 
приватности странака, не би требало да саветник дели канцеларију са ос-
талим запосленима у управи.
Стална конференција градова и општина треба да настави активности 
којима подржава рад саветника, као и савета за здравље.

• Неопходно је да јединице локалне самоуправе континуирано раде на обез-
беђивању равноправног учешћа полова у локалним институцијама. На-
длежни републички органи би требало да предложе измене изборног законо-
давства које би садржавало стриктније одредбе с тим у вези. Осим обез-
беђивања да на изборним листама буде одређени број припадника слабије 
заступљеног пола, потребно је прописати да у каснијим изменама у саставу 
локалних скупштина, које се одигравају у току мандата, буде очувана урав-
нотежена полна структура. 
Потребно је да се локалне самоуправе доследно придржавају постојећих 
прописа који регулишу учешће мање заступљеног пола у органима и телима 
на локалном нивоу. 
Јединице локалне самоуправе које то нису учиниле, требало би да размотре 
потписивање Европске повеље о родној равноправности, док би Стална кон-
ференција градова и општина требало да има активну улогу у том процесу. 
Потребно је да општине и градови који то нису учинили усвоје планске до-
кументе о родној равноправности у којима ће реално сагледати стање и 
утврдити циљеве и одговарајуће мере у овој области. Ти документи би тре-
бало да обухвате и питање насиља над женама, уколико оно није уређено 
посебним актима. 
Неопходно је да све ЈЛС обезбеде да у управи постоји најмање један запосле-
ни којем је у опису посла старање о родној равноправности. Идеално би се 
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тај запослени бавио само питањима родне равноправности, али где за то 
нема услова, могу му се у опис посла ставити и други, сродни послови.
Потребно је да Влада што пре усвоји подзаконске акте који ће омогућити ује-
дначену примену Закона о равноправности (односно Закона о родној равно-
правности, када буде усвојен) у домену вођења службене евиденције и статис-
тике разврстане по полу. Од велике користи би било дефинисање једин ствене 
методологије разврставања података, развијање одговарајућег софтвера, обе-
збе ђивање обуке за јединице локалне самоуправе и обезбеђивање одгова-
рајућих средстава за ове намене на републичком нивоу. Овај процес треба да 
иницира и води Координационо тело за родну равноправност.

• ЈЛС у којима живе националне мањине треба да обезбеде одговарајућу за-
ступљеност мањина у органима и телима на локалном нивоу. 
Потребно је да Република Србија нађе начин да општинама и градовима фи-
нансијски помогне у настојању за остваривањем права националних мањина, 
не само када је реч о заступљености мањина у раду органа него и у оствари-
вању права на службену употребу језика и писма. Модел који примењује Ау-
тономна Покрајина Војводина на својој територији могао би да буде пример 
и за остатак Србије. 
Осим тога, ЈЛС би требало да се активно укључе у привлачење донација за 
увођење појединих услуга које ће допринети остваривању права националних 
мањина (нпр. увођење електронске управе на више језика, обележавање то-
понима, назива органа и организација на језицима националних мањина, 
обуку запослених, превођење образаца и службених гласила и сл.). 
Потребно је обезбедити да ЈЛС доследно примењују законске одредбе о фи-
нансирању националних савета националних мањина и оснивању савета за 
међунационалне односе. 
Потребно је континуирано радити на оснаживању савета за међунацио-
налне односе јер пракса показује да су у многим ЈЛС ова тела неактивна и да 
често не разматрају питања из своје надлежности. 
У складу са потребама вођеним демографском сликом, ЈЛС би требало да 
стратешким/планским документима утврде политику у области заштите 
права националних мањина, посебно ромске националне мањине. Оне ЈЛС које 
имају такве документе, требало би редовно да их ажурирају како би укључи-
ли актуелне и поуздане податке о стању на својој територији, имајући у виду 
да стање у овој области може релативно брзо да се мења (нпр. неформална 
ромска насеља). Стална конференција градова и општина треба да пружа 
подршку ЈЛС у изради и ажурирању ових докумената.
Осим савета, потребно је да ЈЛС обезбеде да се бар један запослени у управи 
бави питањима заштите права националних мањина. Тамо где постоје ко-
ординатори за ромска питања, потребно је обезбедити им услове за несме-
тан и континуиран рад (што подразумева и обезбеђивање сталног радног 
места у управи). 
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ЈЛС треба да раде на доброј координацији свих локалних механизама за 
заштиту права ромске националне мањине. 

• Потребно је знатно унапредити капацитете локалне самоуправе за пру-
жање правне помоћи. Пре свега, потребно је да ЈЛС доследно примењују за-
конске одредбе и оснују службе правне помоћи. Затим, општине и градови 
би требало да усвоје локалне акте који детаљно регулишу пружање правне 
помоћи и посебно, бесплатне правне помоћи (одредбе о кругу корисника, ус-
ловима, начину финансирања…) и планирају адекватна средства у буџету 
за ове намене. 
Након што буде усвојен закон о бесплатној правној помоћи, потребно је да 
надлежни републички органи и тела спроведу организоване обуке у ЈЛС о од-
редбама новог закона, а онда и континуиране обуке запослених у службама 
правне помоћи (посебно у вези с правом и начином поступања са осетљи-
вим групама какве су жртве насиља, особе са инвалидитетом, Роми и др.).

• Када је реч о праву грађанства, посебно о активном и пасивном бирачком 
праву, потребно је да надлежни републички органи и тела, након измена ре-
левантних закона, иницирају и организују обуке у свим ЈЛС о новим правима 
и корисницима услуга које ће се пружати на локалном нивоу. У складу с тим, 
потребно је да надлежни органи ове обуке уврсте у своје планове и предвиде 
неопходна средства. 
Осим тога, од велике важности би било спровести информативну кампању 
за грађане о новинама које ће наступити са будућим изменама закона (ове 
измене би требало да наступе непосредно пред евентуално приступање Ев-
ропској унији).
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