
За Србију беЗ 
диСкриминације
 придружите  
 нам се! 

подржао:



 без дискриминације!   





једна од посебних мера јесте, на пример, увођење правила да на изборним листама за 
народну скупштину републике србије свако треће место мора бити резервисано за мање 
заступљени пол. Ова мера била је неопходна како би се повећао број жена у народној 
скупштини републике србије и тиме створили услови да жене буду равномерно заступљене 
у овом највишем представничком телу.



Из члана 20. Закона о забрани дискриминације

забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности 
у односу на пол или због промене пола. забрањено је и физичко и друго насиље, 
експлоатација, изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање 
с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са 
предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су 
засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотип-
них улога полова.



Пример реаговања Повереникa за заштиту равноправности 
на притужбу због родне дискриминације

у притужби коју је запослена жена упутила поверенику за заштиту равноправности 
наведено је да је после повратка са породиљског одсуства подноситељка притужбе 
распоређена на ниже и мање плаћено радно место. у току поступка утврђено је да 
је банка на овај начин поступила према многим запосленим женама. Оцењујући да 
се ради о стратешки важном случају, јер је овај вид дискриминације широко распро-
страњен, повереник за заштиту равноправности је против пословне банке покренуо 
судски поступак и затражио да суд утврди дискриминацију и наложи банци да жену 
врати на радно место на којем се налазила пре одласка на породиљско одсуство. 





адреса: београдска 70, 11000 београд
телефон и факс:    +381 11 243 80 20
+381 11 243 64 64, +381 11 243 81 84

 дискриминација је забрањена!  

 ако сте жртва дискриминације, обратите се  
 поверенику за заштиту равноправности!  

 упутите жртве дискриминације на повереника за 
 заштиту равноправности!  

www.ravnopravnost.gov.rs
poverenik@ravnopravnost.gov.rs

уколико су Вам потребне правне информације, савет или помоћ у састављању 
притужбе, закажите термин за разговор у пријемној канцеларији повереника за 
заштиту равноправности. 


