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ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ 

 на Полазне основе за израду нацрта Закона о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације 

 

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: 20. II 2021. 

 

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

допунама Закона о забрани дискриминације 

(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 у складу са предлогом Полазним основама за израду нацрта Закона о родној равноправности 

користи термин „род“.  

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 Закон препознаје пол као бинарну биолошку карактеристику, а род као  
„атрибуте“ (а ми бисмо додали, механизме тлачења) које друштво приписује женама и мушкарцима. 

Насупрот томе, термин родни идентитет није дефинисан нити има икакво упориште у биолошкој и 

друштвеној стварности. Његовом употребом не само да се уноси непотребна забуна, већ се 

дискриминација на основу рода претвара у питање „идентитета“ за који је једина референтна тачка 

лична изјава одређене особе. Лезбејска и геј солидарна мрежа истиче да род није ствар избора нити 

идентитета, већ друштвене позиције која се на основу пола додељује. 

Даље, ако је Законодавац у другим Законима и предлозима препознао потребу да заштити од 

дискриминације на основу рода, односно „друштвено одређене улоге, понашања, активности и 

атрибуте“ који се приписују на основу пола као биолошке категорије, поставља се питање да ли овај 

Закон уопште штити од дискриминације на основу рода у том смислу, ако је уместо рода наведен 

родни идентитет, под којим се уобичајено подразумева потпуно други појам, по правилу одвојен од 
пола. Подвлачимо да је заштита од дискримнације на основу рода (а не родног идентитета) посебно 

важна за лезбејке, гејеве и бисексуалне особе, које су често родно неконформишући, односно не 

испуњавају „понашања, активности и атрибуте“ које друштво сматра прикладним за особе њихвог 

пола. 

Коначно, сматрамо да је важно да се препозна тенденција да се појмом родни идентитет у законима 

замени не само појам рода, већ 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 

основи истополне сексуалне оријентације. Имајући у виду све горе наведено, сматрамо да појам 

„родни идентитет“ као такав не треба да буде регулисан овим законом, нити увођен у законе 
Републике Србије. 

 

2. 

Лезбејска и геј солидарна мрежа тражи да се појам сексуалне оријентације дефинише у Закону, 

уместо да се сматра саморазумљивим. Одређен специфичним члановима у смислу заштите од 

дискриминације, овај појам није дефинисан у закону,  већ се једино каже “Сексуална оријентација је 

приватна ствар” (члан 21). Имајући у виду да све чешће долази до поистовећивања сексуалне 

оријентације са сексуалним праксама, преференцијама, изборима, итд., као и да се у популарној 

култури, али и у одређеним академским дисциплинама, појављују неутемељени концепти попут 

демисексуалнсоти, пансексуалнсти, сапиосексуалнсоти и слично, сматрамо да је важно да се јасно 

дефинише шта је заправо намера законодавца да овим Законом уведе као категорију заштићену од 
дискириминације. У том смислу, тражимо да се уведе дефиниција која ће сексуалну оријентацију 

препознати као људску карактеристику која представља урођену сексуалну привлачност, те потребу 

укључења у сексуалну или емотивну везу са особама истог, супротног или оба пола, те да по том 
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основу сексуална оријентација може бити једна од наведене три: хомосексуална (истополна 

оријентација), бисексуална (оријентација ка оба пола) и хетеросексуална (разнополна оријентација). 

У недостатку ове дефиниције, Лезбејска и геј солидарна мрежа сматра да може доћи до ситуације да 
свако ко има одређене сексуалне праксе и сматра их својом „приватном ствари“ – укључујући разне 

парафилије и патолошке девијације, попут педофилије и зоофилије, садомазохизма – може то 

прогласити својом сексуалном оријентацијом и тражити заштиту од дискриминације по овом Закону.  

 

3. 

Лезбејска и геј солидарна мрежа тражи да се у одређивању дискриминације на основу сексуалне 

оријентације, у смислу захтевања од некога да открије своју сексуалну оријентацију, уместо глагола 

„позивати“, користи глагол „захтевати“. Сматрамо да је важно истаћи да ситуације такозваног 

„насилног аутовања“ увек подразумевају позицију моћи и условљавања и представљају један од 

елемената у широј пракси дискриминације, а да овако формулисан став може представљати 

ограничавање слободе говора. Навешћемо пример: У историји покрета за геј и лезбејско ослобођење 
једна од важних стратегија су управо били јавни позиви гејевима и лезбејкама да се аутују, односно 

да јавно обелодане своју сексуалну оријентацију, како би тиме променили јавно мњење одоздо. 

Уколико је оваква стратегија политичке борба забрањена, као што се имплицитно изводи из Члана 21 

и 51 овог Закона, то значи да се забрањује деловање политичких организација које би борбу против 

хомофобије водиле јавно, позивајући на аутовање и ослањајући се на придобијање воље већине у 

друштву за наша права. Из овог примера јасно је да је потребно нагласити да је дискримнаторно 

„захтевати“, из позиције моћи или под врстом принуде, од некога да се изјасни о својој сексуалној 

оријентацији, а не „позивати“, што се може чинити из позиције слабијег, као део политиче борбе и 

заједничог рада и што мора бити заштићено слободом говора.    

 

 

 

 

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

изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 
(коментар или сугестија треба да садржи ознаку члана на који се односи) 
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3. Предлози за измену или допуну појединачних чланова Полазних основа за израду нацрта 

Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 

 

Члан, став, тачка Предлог за измену/допуну Образложење 

Члан 2. Речи: „полу, родном идентитету“ 

замењују се речима: „полу, односно 

роду“ 

В. Опште коментаре, тачку 1. 

Члан 13. Речи: „пола, родног идентитета“ 

замењују се речима: „пола, односно рода“ 

В. Опште коментаре, тачку 1. 

Члан 13. Речи: „сексуалног опредељења“ 

замењују се речима: „сексуалне 

оријентације“ 

Имајући у виду да се у остатку 

Закона доследно применјује 

појам сексуална оријентација, 

реч је о очигледној, али ипак 

опасној грешци. Сексуална 

оријентација је урођена и 

непроменљива карактеристика, 

док појам опредељење 
подразумева свесни избор 

(нпр. Закон примењује појам 

политичко опредељење).  

Члан 21. На почетку члана 21. додаје се став 1. 

који гласи: 

“Сексуална оријентација је урођена 

сексуална привлачност, те потреба 

укључења у сексуалну или емотивну везу 

са особама истог, супротног или оба пола. 

Сексуална оријентација може бити једна 

од наведене три: хомосексуална 

(истополна оријентација), бисексуална 

(оријентација ка оба пола) и 
хетеросексуална (разнополна 

оријентација).” 

Досадашњи ставови 1. и 2. постају 

ставови 2. и 3.  

В. Опште коментаре, тачку 2. 

Члан 21. Речи: „и нико не може бити позван да се 

јавно изјасни“ 

замењују се речима: „и ни од кога се не 

може захтевати да се јавно изјасни“ 

В. Опште коментаре, тачку 3. 

Члан 51. Речи: „позове да се јавно изјасне о својој 

сексуалној оријентацији“ 

замењују се речима: „захтева да се јавно 

изјасне о својој сексуалној оријентацији“ 

В. Опште коментаре, тачку 3. 

 

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

изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 

 

Члан, став, тачка Предлог за допуну (додавање новог 

члана) 

Образложење 

 

НАПОМЕНА: 

- Коментари и сугестије се достављају искључиво у форми овог обрасца 
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- Коментари и сугестије се достављају искључиво на имејл адресу 

javnarasprava@minljmpdd.gov.rs најкасније до 20. фебруара 2021. године 
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