
Довереникот за заштита 
на рамноправноста е 
самостојно и 
независно тело, 
специјализирано 
за борба против 
дискриминација

Рамноправност 
наше право и 
наша одговорност

Жалба може да поднесе секој кој што смета дека е 
дискриминиран, а во негово име и со негова согласност тоа 
може да го стори и организација што се занимава со заштита 
на човечките права или некое друго лице.

Во жалбата треба да се наведе: кој е дискриминиран, како е 
дискриминиран и кој е дискриминатор, како и расположливи 
докази за дискриминацијата.

Жалбата се поднесува во писмена форма и мора да биде 
потпишана.

Може да се поднесе по телефакс, по електронска пошта, а во 
оправдани случаи усно, на записник.

Повереникот не може да постапува по анонимни поплаки.

Многу едноставно, 
поднесете жалба.

Како до довереничката?

www.ravnopravnost.gov.rs

Жалбата се поднесува на адреса:
Довереник за заштита на рамноправноста
Београдска 70, 11000 Белград
телефон/факс: 011 243 6464
e-mail: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Адреса на канцеларијата за прием на граѓани:
Немањина 22-26, Белград
Канцеларијата е отворена во вторник и четврток
Закажување преку телефон 011 243 8020 и 011 243 6464

Превод и печатењето на оваа брошура го финансираше Делегацијата на ЕУ во Србија, 
преку ИПА 2011 проектот „Спроведување на антидискриминациони политики во Србија“

Македонски језик



Дискриминација е секое 
неоправдано правење разлика 
или нееднакво постапување 
(исклучување, ограничување или 
давање првенство) во однос на 
лица или групи, на отворен или 
прикриен начин, врз основа на 
накое нивно лично својство, како 
што се раса, боја на кожата, 
државјанство, национална 
припадност или етничко потекло, 
јазик, верско или политичко 
убедување, пол, сексуална 
ориентација и др.

Дискриминација е нееднакво постапување спрема еднакви 
и еднакво постапување спрема нееднакви.

 непосредна дискриминација
 посредна дискриминација
 повреда на начелото на 

еднакви права и обврски
 забрана на повикување на 

одговорност
 здружување заради вршења 

дискриминација
 говор на омраза
 понижување и вознемирување
 тешки форми на 

дискриминација (расна, 
национална, верска 
нетрпеливост, повеќекратна 
дискриминација, 
дискриминација од страна на 
државни органи, трговија со 
луѓе)

Секое правење разлика не 
претставува дискриминација. Има 
случаи каде што е оправдано и 
дозволено да се прави разлика.

На пример, дозволен е нееднаков 
третман при засновање работен 
однос каде што е потребно 
вработеното лице да има некое 
особено лично својство (високо 
образование, определени 
психофизички способности и сл.).

Со доверба во довереничката

Пред да преземе што и да било, 
довереникот може да предложи 
помирување, со цел 
дискриминираното лице и 
дискриминаторот, со помош на 
помирителот, да го надминат  
проблемот.

Давање мислења и препораки
Кога ќе прими жалба, довереникот 
спроведува постапка, ја утврдува 
фактичката состојба и дава 
мислење дали е извршена 
дискриминација, а ако е извршена, 
му дава препорака на дискримина-
торот како да ја отстрани повреда-
та на правата. Ако дискриминато-
рот не постапи по препораката, 
довереникот издава опомена, а ако 
и потоа не постапи по препорака-
та, ја известува јавноста.

Поднесување прекорошчна 
пријава
Ако оцени дека е потребно, 
повереникот може да поведе 
судска постапка, со согласност од 
дискриминото лице.

Поднесување прекршочна 
пријава
Довереникот поднесува пре-
кршочни пријави поради прекршо-
ци што се предвидени со    
антидискриминациони закони.

 раса, боја на кожата, предци, 
државјанство, национална 
припадност или етничко 
потекло, јазик, верско или 
политичко убедување,

 пол, роден идентитет, 
сексуална ориентација,

 имотна состојба, раѓање, 
генетски особености, 
здравствена состојба, 
инвалидитет,

 брачен и семеен статус, 
возраст, изглед,

 осудуваност,
 членство во политички, 

синдикални и други 
организации и

 секое друго вистинско или 
претпоставено лично својство.

Проф. др Невена Петрушић

  Довереничка  за  заштита н а   
рамноправноста

Редовна  професорка на 
Правниот факултет на Универзи-
теот во Ниш. До изборот за 
довереничка беше деканка на 
факултетот. Авторка е на преку 20 
учебници, монографии, студии и 
прирачници и повеќе од 150 
научни и стручни статии. Активно 
работи во невладиниот сектор, 
особено во областа на човечките 
права, правата на жените и 
родовата еднаквост.  Добитничка 
е на  награда на ОЕБС.

Борбата против сите форми и 
видови дискриминација е наша 
мисија и смисла на нашата 
работа.Затоа сакам да Ве уверам 
дека секоја Ваша жалба биде 
грижливо разгледана и дека во 
случај на дискриминација ќе ги 
употребиме сите расположливи 
средства да Ве заштитиме. 
Дискриминацијата  не смее да се 
толерира. Затоа реагирајте и 
барајте заштита! Секој успешно 
завршен случај на дискримина-
ција  ќе биде скапоцен придонес 
кон изградбата на демократски и 
толерантен општествен  живот.

Др Невена Петрушић

Што Е дискриминација?

Форми на дискриминација

Што НЕ Е дискриминација? Што може да стори 
довереникот?

Основи за дискриминација

Постапката по жалбите 
трае најдолго 90 дана и 
потполно е бесплатна.

 Помирување


