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Организатори Трећег националног такмичења у симулацији суђења из области заштите од 

дискриминације, након спроведеног поступка прегледања благовремених и уредних захтева 

за разјашњење, исправке и допуну чињеница задатог случаја и правила такмичења, на 

основу ставова 21, 22, 89 и 90. Правила такмичења, 3. новембра 2015. године једногласно 

доносе: 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Чињенице изнете у форми одговора на питања у Прилогу бр. 1 овог закључка, 

заједно са чињеницама објављеног задатог случаја, чине коначни чињенични скуп на 

основу којег тимови сачињавају писане поднеске и износе усмену аргументацију на 

такмичењу. Тимови се на ове чињенице могу позивати напоменом: Прилог бр. 1 (број 

одговора на питање). 

 

2. Докази који представљају део задатог случаја не морају се подносити уз 

тужбу/одговор на тужбу, довољно је позивање на доказе у поднесцима. Исто важи и 

за чињенице из Прилога бр. 1 овог закључка. 

 

3. На усменом делу такмичења дозвољено је користити таблет рачунаре и лап-топове. 

 

 

 

 

ПРИЛОГ бр. 1 
 

1. Које је држављанство Аурелије Долинге, подноситељке притужбе? 

 

Аурелија Долинга има држављанство Републике Србије.  

 

2. У којој општини живи Аурелија Долинга? 

 

Аурелија Долинга живи у општини АА, у којој је у службеној употреби и румунски 

језик.  

 

3. Који је датум изјашњења на притужбу др Јована Петровића, председника 

Првостепене лекарске комисије? 

 

Датум изјашњења на притужбу је 5. октобар 2015. године.  

4. Да ли постоје препорука и опомена Повереника за заштиту равноправности? 
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Не постоји препорука, а самим тим ни опомена Повереника за заштиту 
равноправности у овом случају.   

5. Да ли је Аурелија Долинга дала свој писани пристанак да Повереник за заштиту 
равноправности поднесе тужбу надлежном суду? 

Да, Аурелија Долинга је дала свој писани пристанак да Повереник за заштиту 
равноправности поднесе тужбу надлежном суду, у складу са чланом 46. став 2. 
Закона о забрани дискриминације.  

6. Колико је лекара учествовало у доношењу оцене Првостепене лекарске 

комисије и које су им специјалности? 

 

У доношењу оцене Првостепене лекарске комисије учествовало је три лекара – лекар 

опште праксе, педијатар и лекар специјалиста интерне медицине. 

 

7. Из ког разлога здравствена установа (Психолошко саветовалиште) у општини 

ББ није укључена у мрежу установа РФЗО? 

 

Здравствена установа у општини ББ није у мрежи установа са којом РФЗО, Филијала 

АА има закључен уговор, зато што се налази на територији другог управног округа.  

 

8. На који начин је Аурелија Долинга обавештена о оцени Првостепене лекарске 

комисије? 

 

Оцена Првостепене лекарске комисије јој је саопштена на лицу места, када јој је и 

уручена писана оцена.  

 

9. Да ли је Аурелији Долинги предочена могућност учествовања преводиоца 

приликом разговора са психологом на територији општине АА? 

 

Јесте, предочена јој је могућност да њеном разговору са психологом присуствује 

преводилац. 

 

10. Да ли је Дом здравља (Психолошко саветовалиште) ББ у који је Аурелија 

Долинга упућена, приватна или државна установа?  

 

Дом здравља ББ (Психолошко саветовалиште) је државна установа. 

 

11. Колики је буџет оптшине АА, а колики је буџет општине ББ? 

 

Буџет општине АА је око 900.000.000,00 динара, а буџет општине ББ је око 

2.200.000.000,00 динара. 

 

12. Који је језик у службеној употреби на територији општине ББ? 

 

На територији општине ББ, између осталог, у службеној употреби је и румунски језик. 
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13. Да ли Аурелија Долинга прима неки вид социјалне помоћи? 

 

Аурелија Долинга прима дечији додатак. 

 

14. Које држављанство је имао отац Аурелије Долинге, чиме се бавио и да ли је био 

у радном односу? 

 

Отац Аурелије Долинге је имао држављанство Републике Србије, бавио се 

пољопривредом и није био у радном односу. 

 

15. На ком језику су достављана писмена Аурелији Долинги и да ли је она тражила 

да јој се писмена у поступку остваривања права на здравствену заштиту 

достављају  на румунском језику? 

 

Аурелији Долинги је уручена оцена Првостепене лекарске комисије на српском језику 

и она није тражила да се поступак води на румунском језику. 

 

16. Да ли се Аурелија Долинга, поред тога што говори румунски језик, изјашњава 

као припадница румунске националне мањине? 

 

Да, Аурелија Долинга се изјашњава као припадница румунске националне мањине. 

 

17. Који је основ здравственог осигурања Аурелије Долинге? 

 

Основ здравственог осигурања Аурелије Долинге је члан 22. став 1. тачка 1. Закона о 

здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005 – испр, 57/2011, 

110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 – одлука УС) 

 

18. Колико су удаљене општина АА и општина ББ? 

 

Ове две општине су удаљене 35 км. 

 

19. Да ли је Повереник за заштиту равноправности поднео предлог за мирно 

решавање спора Републичком јавном правобранилаштву? 

 

Не, Повереник за заштиту равноправности није поднео предлог за мирно решавање 

спора Републичком јавном правобранилаштву. 

 

20. Можете ли да доставите Извештај о раду Првостепене лекарске комисије РФЗО 

Филијала АА – „Образац ЛК-1“ и Збирни извештај о раду Првостепене лекарске 

комисије РФЗО Филијала АА – „Образац ЛК-2“, за јун и јул 2015. године? 

 

Не, нисмо у могућности да их доставимо јер Повереник за заштиту равноправности 

нема ове извештаје. 
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21. Како је Аурелија Долинга сазнала да је за улагање приговора на оцену 

Првостепене лекарске комисије неопходан потпис законског заступника? 

 

Према наводима из притужбе коју је Аурелија Долинга поднела Поверенику, то јој је 

саопштено усмено приликом одласка на првостепену лекарску комисију. 

 

22. Да ли из овако конципираних околности случаја може да се разуме да мајка 

Аурелије Долинге ни на који начин није упозната са чињеницама да је Аурелија 

потражила помоћ психолога, да је жртва дискриминације и да тражи помоћ 

Повереника за заштиту равноправности? 

 

Аурелија Долинга није обавестила своју мајку о томе да је потражила помоћ 

психолога, као ни да је поднела притужбу Поверенику за заштиту равноправности. 

 

23. На којој адреси је седиште лица против којих је притужба поднета и која је 

адреса др Савића? 

 

Адреса Првостепене лекарске комисије и РФЗО, Филијала АА је Првомајска бр. 2, 

општина АА. Повереник за заштиту равноправности нема адресу др Савића. 

 

24. Које је стално пребивалиште Аурелије Долинге и да ли има пребивалиште на 

територији АП Војводине? 

 

Аурелија Долинга има пребивалиште у општини АА, улица Милунке Савић бр. 27. 

Општина АА налази се на територији АП Војводине. 

 

25. Да ли неко из Првостепене лекарске комисије говори румунски језик? 

 

Повереник за заштиту равноправности нема тај податак. 

 

26. Да ли у школи коју похађа Аурелија Долинга постоји психолошко-педагошка 

служба и да ли неко у тој служби говори румунски језик? 

 

Аурелија Долинга похађа средњу школу у општини АА, у којој се настава одвија на 

румунском језику. У школи постоји педагог који говори румунски. 

 

27. Да ли РФЗО, Филијала АА има у својој мрежи установу у којој ради психолог 

који говори румунски језик? 

 

РФЗО, Филијала АА нема у уговор ни са једном установом у којој ради психолог који 

говори румунски језик. 

 

28. Да ли прилози уз тужбу и одговор на тужбу улазе у укупан обим прописан за 

поднеске? 
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Докази који представљају део задатог случаја не морају се подносити уз 

тужбу/одговор на тужбу, довољно је позивање на доказе у поднесцима. Уколико буду 

достављени, неће се рачунати у обим прописан за поднеске из става 53. Правила 

такмичења. Поред тога, у складу са ставом 56. Правила такмичења, списак 

коришћене литературе такође не улази у максималан обим поднеска. 

 

29. Да ли је одређено колико времена трају излагања такмичара у усменом делу, с 

обзиром да је прописано да у 30 минута улази и време за питања судија? Да ли 

постоји прописани минимум предвиђен искључиво за излагање такмичара? 

  

Не постоји прописани минимум времена, у оквиру 30 минута, предвиђен искључиво 

за излагање тимова. Правила о времену усменог излагања на рочишту утврђена су 

ставовима 59. и 60. Правила такмичења. 

 

30. Да ли исто двоје студената који наступају у име тужиоца морају да се појаве и у 

улози тужене стране? Да ли исти студенти морају да учествују у финалу или је 

могуће комбиновати ресурсе? 

 

Према Правилима такмичења, тимови могу да буду састављени од најмање два а 

највише три члана/ице. На тимовима је да одлуче ко ће и којој улози излагати на 

рочишту. При томе, треба имати у виду да је ставовима 85. и 86. Правила такмичења 

прописано да ће за најбољег говорника/цу на такмичењу бити проглашен такмичар/ка 

са највећом просечном оценом са свих наступа. Да би учесник/ца такмичења ушао/ла 

у конкуренцију за ову награду, неопходно је да наступи минимум два пута на 

такмичењу – и то једном у улози тужиоца и једном у улози туженог. Ресурсе је могуће 

комбиновати, уколико тим има три члана/ице, али треба имати у виду услове 

прописане ставовима 85. и 86. Правила такмичења. 

 

 


