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ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ 

 на Полазне основе за израду нацрта Закона о истополним заједницама 

 

Име и презиме: Срђан Атанасовски 

Име организације, односно институције (уколико се коментар подноси испред организације, 

односно институције): Лезбејска и геј солидарна мрежа 

Контакт телефон: __________ 

E-mail: lgsolidarnamreza@gmail.com; srdjanatanasovski@yahoo.co.uk  

Датум: 22. 2. 2021. 

 

1. Општи коментари и сугестије на Полазне основе за израду нацрта Закона о истополним 

заједницама 

(коментари и сугестије треба да буду образложени) 

1. 
Лезбејска и геј солидарна мрежа тражи да се из Закона брише неутемељен појам „родног идентитета“ 

и да се користи термин „пол, односно род“.  

У члану 6 (Забрана дискриминације) наводи се следеће: 

„Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација по основу истополне заједнице, 

сексуалне оријентације и родног идентитета истополних партнера.“ 

Подсећамо да појам „родног идентитета“ није дефинисан у правном поретку Републике Србије, а да 

се под њим у стручној литератури по правилу подразумева идентитет који се утврђује на основу 

сопственог исказа и који није нужно везан за пол, као биолошку категорију.  С друге стране, забрана  

дискриминације на основу пола јамчи се и у Уставу Републике Србије (члан 21). 

Подсећамо на дефиницију пола и рода из Полазних основа за израду нацрта Закона о родној 
равноправности, члан 6 (појмови):  

“1) род означава друштвено одређене улоге, понашања, активности и атрибуте, које одређено 

друштво сматра прикладним за жене и мушкарце; 

2) пол представља биолошку карактеристику на основу које се људи деле на жене и мушкарце;” 

Из горе наведеног јасно је да се пол препознаје као бинарна биолошка карактеристика, а род као  

„атрибути“ које друштво приписује женама и мушкарцима. 

Насупрот томе, термин „родни идентитет“ нема упориште у биолошкој и друштвеној стварности и 

његовом употребом се уводи непотребна забуна у текст Закона.  

Даље, из овог текста Закона није јасно да ли су истополни партнери заштићени од дискриминације 

по основу пола, односно рода, што је заправо дискриминација са којом ће бити суочени. Лезбејска и 

геј солидарна мрежа истиче да пол, односно род, није ствар избора нити идентитета, већ биолошке 
стварности, односно друштвене позиције која се додељује на основу пола. Уколико се једном 

истополном партнеру не буду признала права која проистичу из истополне заједнице, у областима 

где је она изједначена са браком, зато што није супротног пола у односу на свог партнера, онда ће та 

особа бити дискриминисана на основу пола, а не на основу „родног идентитета“. Другим речима, 

поменути члан закона у овом облику не испуњава сврху која му је намењена, а то је забрана 

дискриминације истополних партнера. 

Коначно, сматрамо да је важно да се овде препозна тенденција да се појмом „родни идентитет“ у 

законима замени како појам рода, тако и појам пола, односно да се сам пол своди на питање 

самоидентификације, чиме се брише полно заснована дискриминација. Оваква замена директно 

поткопава права сексуалних мањина, будући да њихову урођену привлачност ка истом полу 

представља као привлачност ка особама са одређеним „родним идентитетом“, чиме се не само 

игнорише биолошка стварност сексуалне оријентације, већ се и потиру сва права установљена на 
основу истополне сексуалне оријентације. Имајући у виду све горе наведено, сматрамо да појам 

„родни идентитет“ као такав не треба да буде део текста овог Закона, нити увођен у законе 

Републике Србије. 

 

2.  

Лезбејска и геј солидарна мрежа тражи да се са применом Закона започне у разумном року од месец 

дана након усвајања. 

Сматрамо да је неутемељено да се тражи годину дана за усвајање подзаконских аката и оснивање 

регистра истополног партнерства. У овоме препознајемо недостатак воље да се лезбејкама и гејевима 

дају права која проистичу из партнерске заједнице, а не реалне потешкоће које стоје на путу примене 

овог закона. 
Посебно подсећамо да за примену великог броја одредби овог закона нису потребна никаква  

подзаконска акта, па чак ни оснивање регистра истополног партнерства. На пример, истополна 

партерства склопљена у иностранству и нерегистроване истополне заједнице могу се одмах 
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изједначити са браком, у областима у којима је то предвиђено овим Законом, попут „радног односа, 

коришћења јавних услуга, боравка на територији Републике Србије партнера који је страни 

држављанин, [...] међународне заштите и стицања држављанства“ (члан 51).  
Питање које се овде поставља је да ли Законодавац сматра да оваквим истополним заједницама треба 

доделити ова права. Уколико Народна скупштина, која представља израз суверене воље грађана и 

грађанки Републике Србије, на дан усвајања закона сматра да треба доделити темељна права ове 

врсте која се тичу свакодневног живота и могу имати директне последице на квалитет живота, онда 

би ускраћивање тих права у трајању од годину дана без икаквог реалног основа било равно 

„нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању“ које је забрањено чланом 25 Устава 

Републике Србије.  

 

 

2. Коментари и сугестије на појединачне чланове Полазних основа за израду нацрта Закона о 

истополним заједницама 

(коментар или сугестија треба да садржи ознаку члана на који се односи) 

 

 

 

3. Предлози за измену или допуну појединачних чланова Полазних основа за израду нацрта 

Закона о истополним заједницама 

Члан, став, тачка Предлог за допуну (додавање новог 

члана) 

Образложење 

Члан 6.  Речи: „родног идентитета“ 

замењују се речима: „пола, односно рода“  

В. Опште коментаре, тачку 1. 

Члан 68. Речи: „у року од годину дана“ 

замењују се речима: „у року од месец 
дана“  

В. Опште коментаре, тачку 2. 

Члан 69. Речи: „у року од годину дана“ 

замењују се речима: „у року од месец 

дана“  

В. Опште коментаре, тачку 2. 

Члан 70. Речи: „након годину дана“ 

замењују се речима: „након месец дана“  

В. Опште коментаре, тачку 2. 

 

4. Предлози за додавање нових чланова у Полазним основама за израду нацрта Закона о 

истополним заједницама 

 

Члан, став, тачка Предлог за допуну (додавање новог 

члана) 

Образложење 

 

НАПОМЕНА: 

- Коментари и сугестије се достављају искључиво у форми овог обрасца 

- Коментари и сугестије се достављају искључиво на имејл адресу 

javnarasprava@minljmpdd.gov.rs најкасније до 24. фебруара 2021. године 
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