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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са 
Пословником Владе, позива организације цивилног друштва, академску заједницу и осталу 
заинтересовану јавност да учествују у јавној расправи о Предлогу стратегије за превенцију и 
заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године са двогодишњим акционим 
планом и дају свој допринос у изради коначне верзије Предлога, који је приложен уз овај позив. 

Јавна расправа о поменутом нацрту спроводиће се од 29. новембра до 19. децембра 

2019. године како електронским путем, тако и у оквиру округлих столова у пет градова у 
Републици Србији, по следећем распореду:   

 Београд, 29. новембар 2019. године, Народна скупштина Републике Србије, 
Николе Пашића 13, у термину од 12 до 14:45 часова;  

 Нови Сад, 4. децембра 2019. године, Хотел Шератон, Полгар Андраша 1, у 
термину од 11 до 13:45 часова; 

 Ужице, 11. децембра 2019. године, Скупштина Града Ужица, у термину од 11 до 
13:15 часова; 

 Нови Пазар, 13. децембра 2019. године, Свечана сала Културног Центра, у 
термину од 12 до 14:15 часова; 

 Врање, 16. децембра 2019. године, Скупштине града Врања, Краља Милана 1, у 
термину од 12 до 14:15 часова. 

Предлози, сугестије и коментари на припремљени текст Предлога могу се током трајања 
јавне расправе доставити електронским путем на адресу socijalna.zastita@minrzs.gov.rs  или 
редовним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 
Немањина 22-26; 11000 Београд – са напоменом на коверти: „Предлог стратегије за превенцију 
и заштиту деце од насиља“.  

По окончању јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања ће анализирати пристигле коментаре учесника, сачинити извештај о спроведеној јавној 
расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе објавити извештај на својој 
интернет страници и Порталу е-Управа. 

Уз овај позив, приложен је текст Предлога стратегије и Акционог плана са 
Образложењем.  
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