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Увод на реч

По што ва ни чи та о ци и чи та тељ ке,

Пред ва ма је пр ви збор ник ми шље ња и пре по ру ка по све ћен слу ча је ви ма дис кри ми на ци је 
де це у ко ји ма је По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти до са да по сту пао. Њи ме упот пу њу је-
мо и за о кру жу је мо пре глед ста ња у оства ри ва њу пра ва де це на не ди скри ми на ци ју, ко је смо 
из ло жи ли у По себ ном из ве шта ју о дис кри ми на ци ји де це, под не том На род ној скуп шти ни Ре-
пу бли ке Ср би је но вем бра 2013. го ди не.

Збор ник ко ји ста вља мо на увид јав но сти са др жи 32 ми шље ња и пре по ру ке ко је су до не те 
у по ступ ку по при ту жба ма због дис кри ми на ци је де це по осно ву на ци о нал не при пад но сти, 
ет нич ког по ре кла, је зи ка, по ла, ин ва ли ди те та, здрав стве ног ста ња, због ви ше стру ке дис кри-
ми на ци је и дис кри ми на ци је за сно ва не на дру гим лич ним свој стви ма. Овај Збор ник је трај но 
све до чан ство о то ме у ко јим су обла сти ма и на ко је све на чи не де ца у Ср би ји дис кри ми ни са-
на. Збор ник по твр ђу је оно што јав ност већ зна — да су ром ска де ца, де ца са ин ва ли ди те том и 
де ца са здрав стве ним те шко ћа ма, мно го че шће не го дру га, из ло же на ра зним ви до ви ма ка ко 
не по сред не, та ко и по сред не, при кри ве не дис кри ми на ци је, ко ја се те же от кри ва и до ка зу је.

Нај ве ћи број пре по ру ка ко је је По ве ре ник упу тио из вр ши о ци ма дис кри ми на ци је оства-
ри ле су учи нак: спре че но је да ље дис кри ми на тор но по сту па ње и са ни ра не су, у ме ри у ко јој 
је то би ло мо гу ће, штет не по сле ди це дис кри ми на ци је. На жа лост, огро ман је број слу ча је ва 
дис кри ми на ци је де це ко ји ни су от кри ве ни и при ја вље ни. Ро ди те љи и сви дру ги ко ји се о де-
ци ста ра ју че сто ни су у ста њу да пре по зна ју дис кри ми на ци ју ко јој је де те из ло же но, а ако је и 
пре по зна ју, не ре а гу ју и не тра же за шти ту, због не до вољ не ин фор ми са но сти, стра ха и не по-
ве ре ња.

На да мо се да ће збор ник би ти од ко ри сти сви ма ко ји уче ству ју у кре и ра њу јав них по ли ти ка 
пре ма де ци и оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу њи хо вих пра ва. Он је наш апел и по зив да 
удру же ним сна га ма још од луч ни је и ефи ка сни је су зби ја мо дис кри ми на ци ју де це, да за шти-
ти мо њи хо во до сто јан ство и сва ком де те ту обез бе ди мо јед на ке шан се и јед нак при ступ свим 
ре сур си ма ко ји ма дру штво рас по ла же. То је на ша ду жност и на ша од го вор ност!

Др Не ве на Пе тру шић,
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти





При ту жбе због
дис кри ми на ци је
на осно ву
на ци о нал не
при пад но сти,
ет нич ког по ре кла
и је зи ка
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При ту жба удру же ња П. про тив шко ле М. Л. Л. због дис кри ми на ци је
уче ни це на осно ву на ци о нал не при пад но сти

дел. бр. 769/2011 / 26.7.2011.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе не вла ди не ор га ни за ци је П. из 
Б. про тив шко ле М. Л. Л. из Б. због дис кри ми на ци је на осно ву на ци о нал не при-

пад но сти. У при ту жби је на ве де но да се учи те љи ца Ј. Н. дис кри ми на тор ски по на ша 
пре ма А. С. на тај на чин што ју је у ви ше на вра та уда ри ла по гла ви, по це па ла по твр ду 
од ле ка ра ко јом је де те прав да ло из о стан ке, го во ри ла јој да се исе ли из шко ле, про-
пу сти ла да де те ту упи ше оце не у ђач ку књи жи цу по за вр шет ку пр вог по лу го ди шта 
дру гог раз ре да, да су се пи сме но обра ти ли ди рек тор ки шко ле и сл. У из ја шње њу на 
при ту жбу Љ. И. ди рек тор ке шко ле и учи те љи це Ј. Н. по ну ди ли су до ка зе на осно-
ву ко јих се мо же за кљу чи ти да по сто је про бле ми у од но су и по на ша њу учи те љи це Ј. 
Н. пре ма уче ни ци А. С. Та ко ђе, учи те љи ца ни је ус пе ла да ус по ста ви до бре од но се са 
ро ди те љи ма уче ни це, због че га је си ту а ци ја еска ли ра ла и до ве ла до под но ше ња при-
ват не кри вич не ту жбе с јед не, као и при ту жбе овом др жав ном ор га ну, с дру ге стра не. 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње да ни је утвр ђе но да је учи-
те љи це шко ле дис кри ми на тор но по сту па ла пре ма А. С. Основ ној шко ли М. л. л. из 
Б, ди рек тор ки и струч ној слу жби пре по ру че но је да ор га ни зу је обу ке и еду ка ци ју за 
за по сле не у шко ли на те му дис кри ми на ци је, а ди рек тор ки да пре ду зме све нео п ход не 
ме ре ка ко би ор га ни зо ва ла од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је да се ме ђу уче-
ни ци ма раз ви ја дух то ле ран ци је и при хва та ња раз ли чи то сти.

  
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби не вла ди не ор га ни за ци је П. из Б. про-

тив шко ле М. Л. Л. из Б. ни је утвр ђе но да су од нос и по на ша ње Ј. Н, учи те љи це ове шко-
ле, пре ма уче ни ци А. С. за сно ва ни на лич ном свој ству уче ни це — ње ној при пад но-
сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, па се не мо гу ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на тор ни.
По сту па ју ћи у окви ру за ко ном про пи са не над ле жно сти да пре по ру чу је ор га ни ма јав не вла сти 
и дру гим ли ци ма ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти (члан 33. став 1. тач ка 9. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је), По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да је

   
Школ ски од бор, ди рек тор ка и струч на слу жба (пси хо ло шко-пе да го шка) ОШ М. Л. Л. из 

Б. ће без од ла га ња пред у зе ти све нео п ход не рад ње и ме ре, сва ко из сво је над ле жно-
сти, ко ји ма ће обез бе ди ти да за по сле ни у ОШ М. Л. Л. из Б. про ђу обу ку/струч но уса-
вр ша ва ње на те му дис кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли са ност свих 
за по сле них у од но су на овај дру штве ни фе но мен.
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Ди рек тор ка шко ле ОШ М. Л. Л. из Б. ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре из сво је над ле-
жно сти, ка ко би се кроз од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма/ца ма 
раз ви јао дух то ле ран ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.

Школ ски од бор, ди рек тор ка и струч на слу жба (пси хо ло шко-пе да го шка) ОШ М. Л. Л. из 
Б. ће оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу 
спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

О б р а з л о ж е њ е

Не вла ди на организацијa П из Бе о гра да је, на осно ву пи са не са гла сно сти В. М. и Г. С, ро ди-
те ља А. С, под не ла при ту жбу По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти 26. апри ла 2011. го ди не 
про тив ОШ М. Л. Л. из Б, у ко јој је на ве де но да се учи те љи ца Ј. Н. дис кри ми на тор ски по на ша 
пре ма А. С. због ње ног лич ног свој ства — при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни.

Пре ма на во ди ма из при ту жбе, дис кри ми на тор но по на ша ње учи те љи це се огле да у то ме 
што се учи те љи ца др ско обра ћа А., што ју је у ви ше на вра та уда ра ла по гла ви, што јој је по це-
па ла по твр ду од ле ка ра ко јим је де те прав да ло из о стан ке из шко ле. У при ту жби је на ве де но 
да су се ро ди те љи пр во усме но обра ти ли ди рек тор ки шко ле Љ. И, ко ја је обе ћа ла да ће раз го-
ва ра ти са учи те љи цом, али да је на кон ове при ја ве учи те љи ца је још ви ше мал тре ти ра ла де те 
та ко што је: де те на зи ва ла ла жо вом и ала па чом; ре кла јој да тре ба да се „исе ли” из шко ле, 
оста лој де ци скре ну ла па жњу да не сме ју да се дру же са њом, де те ту ре кла да ње ни ро ди те-
љи „тре ба да се ле че”; про пу сти ла да, по за вр шет ку пр вог по лу го ди шта дру гог раз ре да, де те ту 
упи ше оце не у ђач ку књи жи цу. Да ље је на ве де но да су се при ту жбом на рад учи те љи це пи са-
но обра ти ли ди рек тор ки шко ле 3. де цем бра 2009. го ди не, да је ди рек тор ка при ту жбу про сле-
ди ла Ми ни стар ству про све те, али да од го вор још ни су до би ли. Та ко ђе, у при ту жби се на во ди 
да по сто ји оправ да на сум ња да учи те љи ца дис кри ми ни ше А. по осно ву при пад но сти ром ској 
на ци о нал ној ма њи ни јер ро ди те љи има ју са зна ње да ово ни је пр ви пут да учи те љи ца мал-
тре ти ра де те ром ске на ци о нал но сти, да је А. је ди но де те ром ске на ци о нал но сти у оде ље њу 
и да је ба ха то по на ша ње учи те љи це усме ре но са мо на њу, за тим учи те љи чи не из ја ве ве за не 
за ли ца ром ске на ци о нал но сти, као и да по сто је ра ни је при ту жбе на по на ша ње учи те љи це.

Уз при ту жбу су при ло же ни сле де ћи до ка зи: фо то ко пи ја зах те ва за до ста вља ње ин фор ма-
ци ја о на си љу над уче ни цом пр вог раз ре да А. С. од 2. де цем бра 2009. го ди не; фо то ко пи ја 
ђач ке књи жи це А. С. и фо то ко пи ја при ват не кри вич не ту жбе Ј. Н. про тив окри вље них Г. С. и В. 
М, због кри вич ног де ла кле ве те.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је спро ве ла по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но ре-
ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чла ном 35. став 4. и чла ном 37. став 2. За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, па су за тра же на из ја шње ња Љ. И, ди рек тор ке шко ле и учи те љи це Ј. Н.

У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле од 25. ма ја 2011. го ди не је на ве де но сле де ће:

да су на во ди при ту жбе нео сно ва ни и да их као та кве од ба цу је,

да су јој се ок то бра 2009. го ди не ро ди те љи уче ни це А. С. усме но обра ти ли са при ту жбом 
да по сто ји про блем у ко му ни ка ци ји учи те љи це и њи хо вог де те та, и да је истог да на оба-
вљен раз го вор са учи те љи цом, а већ су тра дан је ди рек тор ка лич но при су ство ва ла ча-
со ви ма и кон ста то ва ла да је по на ша ње уче ни це и учи те љи це ис прав но, да је де вој чи ца 
ве се ла, без бри жна и опу ште на и да се игра са дру гом де цом, а да се учи те љи ца А. обра ћа 
као и оста лим уче ни ци ма, без ви со ких то но ва и гру бо сти у по гле ду и гла су,
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да су се по чет ком де цем бра 2009. го ди не А. ро ди те љи пи са но обра ти ли са зах те вом за 
до ста вља ње ин фор ма ци ја о на си љу над уче ни цом пр вог раз ре да А. С, и да при мље ну 
при ту жбу ди рек тор ка ни је про сле ди ла Ми ни стар ству про све те, као што је на ве де но у 
при ту жби, већ је са ма пред у зе ла низ ме ра и ак тив но сти у скла ду са за кон ским овла шће-
њем — оба вљен је раз го вор са учи те љи цом Ј. Н. и са ро ди те љи ма уче ни це; пе да гог је 
оба вио раз го вор са А, као и са оста лим уче ни ци ма шко ле, без при су ства учи те љи це,

да су на во ди у ве зи са ђач ком књи жи цом не тач ни јер су уче ни ци ду жни да ђач ке књи жи-
це до не су у шко лу на по чет ку по лу го ди шта, а нај ка сни је до кра ја пр вог кла си фи ка ци о ног 
пе ри о да. Ка ко А. С. ни је до не ла ђач ку књи жи цу до кра ја дру гог кла си фи ка ци о ног пе ри о-
да, ње не оце не су упи са не ка да је књи жи цу до не ла,

да је у де цем бру 2009. го ди не ро ди те љи ма пред ло же но да де те про ме ни сре ди ну, од-
но сно да на ста ву по ха ђа у ма тич ној шко ли у Б. где би де те би ло под стал ним над зо ром 
пе да го га и ди рек то ра шко ле и код дру ге учи те љи це, што су ро ди те љи од би ли.

Уз из ја шње ње је до ста вље на фо то ко пи ја бе ле шке Г. Ј, пе да го шки ње од 4. де цем бра 2009. 
го ди не о оба вље ном раз го во ру са учи те љи цом и уче ни ци ма I, II, III и IV раз ре да, у ко јој је на-
ве де но да учи те љи ца не ги ра на си ље над А, да уче ни ца има мно го из о ста на ка из шко ле, да 
ко ри сти вул гар не из ра зе и учи те љи цу на зи ва „дро ге ра ши цом”, као и да је став учи те љи це 
да пра ви ла по на ша ња уче ни ка у шко ли ва же за сву де цу под јед на ко. У бе ле шци је на ве де но 
да су уче ни ци ком би но ва них оде ље ња (I и III, као и II и IV) по твр ди ли да А. ко ри сти ру жне и 
не при стој не ре чи ка да при ча о учи те љи ци, као и да стал но при ча у ђач ком пре во зу ка ко ће 
ње ни ро ди те љи ту жи ти учи те љи цу. Ни ко од де це ни је по твр дио да је би ло на си ља пре ма А. У 
фо то ко пи ји за бе ле шке пе да го шки ње о раз го во ру са уче ни цом А. од 7. де цем бра 2009. го ди не 
је на ве де но да по твр ђе њу А. она во ли да до ла зи у шко лу, да се учи те љи ца стал но де ре на њу 
и ње ног бра та, да се бо ји да ће је учи те љи ца уда ри ти јер ју је јед ном по чу па ла за ко су и уда-
ри ла по гла ви, као и да не сме ни шта да пи та учи те љи цу јер се пла ши. Та ко ђе је на ве де но да 
је А. ре кла да не ке ње не дру га ри це из ми шља ју да она го во ри ру жно о учи те љи ци.

До ста вље на је фо то ко пи ја за бе ле шке ди рек тор ке шко ле дел. бр. 696 од 10. де цем бра 
2009. го ди не о раз го во ру са ро ди те љи ма, у ко јем, из ме ђу оста лог, сто ји и да су ро ди те љи не-
ги ра ли да је њи хо во де те дис кри ми ни са но на на ци о нал ној осно ви, иако су то не ко ли ко пу та 
ра ни је ис ти ца ли.

У из ја шње њу учи те љи це Ј. Н, ко је ни је да ти ра но, на ве де но је сле де ће:

да се учи те љи ца из ја шња ва да ни је кри ва ни за јед ну став ку на ве де ну у при ту жби,

да се ро ди те љи уче ни це А. С. већ го ди ну и по да на по на ша ју агре сив но пре ма њој, као и 
да је због не тач них и не и сти ни тих оп ту жби про тив ње би ла при ну ђе на да под не се при-
ват ну ту жбу због кри вич ног де ла кле ве те, чи ју фо то ко пи ју при ла же,

да су, што се ти че тврд њи ве за них за ђач ку књи жи цу А. С, оце не би ле упи са не у ђач ку 
књи жи цу он да ка да је књи жи ца до не та,

да се већ ви ше од го ди ну да на обра ћа за по моћ Ми ни стар ству за људ ска и ма њин ска пра ва, 
оп штин ским струк ту ра ма и Цен тру за со ци јал ни рад, да их је све упо зна ла са про бле мом ко-
је има са ро ди те љи ма А. С, али да су је сви „са мо са ве то ва ли да их се кло ни и да из др жи”.

Ј. Н. је уз из ја шње ње до ста ви ла и фо то ко пи ју за бе ле шке од 20. сеп тем бра 2006. го ди не 
учи те ља Ђ. Н, ина че су пру га Ј. Н, по усме ној при ту жби ро ди те ља уче ни ка М. С. (брат А. С.) ко-
јом зах те ва да ди рек тор и пе да гог шко ле по се те ње го во оде ље ње и утвр де да ли у ње го вом 
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оде ље њу има мал тре ти ра ња уче ни ка, јер мај ка на во ди да га де ца ту ку у шко ли, да је из дво јен 
од оста ле де це, а да учи тељ ни шта не пред у зи ма; из ве штај Ђ. Н. од 6. ок то бра 2009. го ди не о 
са стан ку са ро ди те љи ма М. и А., а по во дом при ту жби ро ди те ља на трет ман ко ји обо је де це 
има ју у шко ли; сво ју за бе ле шку од 7. ок то бра 2009. го ди не о кон флик ту са ро ди те љи ма; за бе-
ле шку пе да го га шко ле од 7. ок то бра 2009. го ди не; из ја ве пе да го шки ње од 4. де цем бра 2009. 
го ди не и од 7. де цем бра 2009. го ди не; фо то ко пи ју за бе ле шке ди рек тор ке шко ле дел. бр. 696 
од 10. де цем бра 2009. го ди не о раз го во ру са ро ди те љи ма уче ни це А. С, фо то ко пи ју при ват не 
кри вич не ту жбе ко ју је под не ла про тив ро ди те ља А. С., због кри вич ног де ла кле ве те и фо то ко-
пи ју свог из ве шта ја од 28. ја ну а ра 2011. го ди не. До ста вље на је и из ја ва од 6. ма ја 2011. го ди-
не, у ко јој Ј. Н. оба ве шта ва ди рек тор ку шко ле о но вој кон фликт ној си ту а ци ји са ро ди те љи ма 
А. С, и тра жи од ди рек тор ке да обез бе ди ми ран и нео ме тан рад у шко ли, као и да пре ду зме 
ме ре за шти те и за уче ни цу А. С, та ко што ће оба ве сти ти Цен тар за со ци јал ни рад у Л. (јер је 
де те, ка ко на во ди учи те љи ца, „оруж је у ру ка ма нео д го вор них ро ди те ља”).

Из свих на во да и до ка за, ка ко из при ту жбе, та ко и из из ја шње ња ди рек тор ке шко ле и учи-
те љи це се мо же за кљу чи ти да по сто је про бле ми у од но су и по на ша њу учи те љи це Ј. Н. пре ма 
уче ни ци А. Та ко ђе, учи те љи ца ни је ус пе ла да ус по ста ви до бре од но се са ро ди те љи ма сво је 
уче ни це А. С. На про тив, кон фликт на си ту а ци ја је еска ли ра ла и до ве ла чак и до под но ше ња 
при ват не кри вич не ту жбе с јед не, као и при ту жбе овом др жав ном ор га ну, с дру ге стра не.

У при ту жби и то ком по ступ ка ни су по ну ђе ни до ка зи ко ји би по твр ди ли или опо вр гли на во-
де да су од нос и по на ша ње учи те љи це пре ма уче ни ци А. С. узро ко ва ни ње ним лич ним свој-
ством — при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни.

Иако се ова при ту жба не по сред но од но си на по на ша ње учи те љи це пре ма уче ни ци А. С., 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је у овом слу ча ју би ло по треб но са гле да ти 
и на чин ре а го ва ња над ле жних школ ских ор га на, има ју ћи у ви ду да је пр вен стве ни ин те рес о 
ко јем тре ба да бри ну сви ак те ри — нај бо љи ин те рес де те та. С тим у ве зи, ни ру ко вод ство шко-
ле, ни струч на слу жба ни су пред у зе ли све ме ре ко је су има ли на рас по ла га њу ка ко би се А. 
омо гу ћи ло и оси гу ра ло при ја тељ ско окру же ње, раз у ме ва ње и ува жа ва ње ње них по тре ба, већ 
је па жња пре вас ход но би ла усме ре на на сти ша ва ње и сми ри ва ње кон фликт не си ту а ци је из ме-
ђу учи те љи це и ро ди те ља. Ка ко се у кон крет ном слу ча ју ра ди о де те ту ром ске на ци о нал но сти, 
над ле жни школ ски ор га ни су би ли ду жни да уло же до дат не на по ре у ци љу ефи ка сне и бла го-
вре ме не за шти те нај бо љег ин те ре са де те та и мир ног раз ре ше ња си ту а ци је, ка ко би се из бе гло 
ства ра ње ути ска да је уче ни ца А. би ла друк чи је тре ти ра на у од но су на оста ле уче ни ке/це.

Са гле да ва ју ћи ове чи ње ни це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у скла ду са сво-
јим за кон ским овла шће њем да пре по ру чу је ор га ни ма јав не вла сти и дру гим ли ци ма ме ре за 
оства ри ва ње рав но прав но сти, упу ћу је пре по ру ку школ ском од бо ру, ди рек тор ки и пси хо ло-
шко-пе да го шкој струч ној слу жби ОШ М. Л. Л. из Б. да обез бе де до дат не еду ка ци је за сво је за-
по сле не ка ко би по ве ћа ли ни во сен зи би ли са но сти за дру штве ни фе но мен дис кри ми на ци је, 
а ди рек тор ки шко ле упу ћу је и пре по ру ку да пре ду зме све нео п ход не ме ре ка ко би се обез бе-
ди ли од го ва ра ју ћи про гра ми, обу ке и еду ка ци је у ци љу раз ви ја ња ду ха то ле ран ци је, при хва-
та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња ме ђу уче ни ци ма/ца ма.
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Притужбa Нaциoнaлнoг сaвeтa бoшњaчкe нaциoнaлнe мaњинe
прoтив Mинистaрствa прoсвeтe збoг дискриминaциje на oснoву 

нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти oбрaзoвaњa 

дел. бр. 1575 / 12.12.2011.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе На ци о нал ног са ве та бо шњач-
ке на ци о нал не ма њи не из Но вог Па за ра про тив Ми ни стар ства про све те и ми-

ни стра због дис кри ми на ци је бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у оства ри ва њу пра ва на 
обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку (бо сан ском). У при ту жби је на ве де но да се на став ни 
план за Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре при ме њу је са мо у основ-
ним шко ла ма у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и са мо у јед ној шко ли у При је по љу, 
и то у ран гу из бор ног на став ног пред ме та. Ми ни стар ство је из да ло збир ке за да та ка 
из срп ског, од но сно ма тер њег је зи ка и из ма те ма ти ке у окви ру при пре ма за по ла га-
ње ма ле ма ту ре у основ ном обра зо ва њу за школ ску 2010/2011. го ди ну, ко је су штам-
па не на срп ском је зи ку, као и на је зи ци ма се дам на ци о нал них ма њи на, али не и на 
бо сан ском је зи ку. Ми ни стар ство про све те и на у ке у из ја шње њу на при ту жбу на ве ло 
је да по др жа ва за сту пље ност је зи ка на ци о нал них ма њи на у шко ла ма, та ко што да је 
са гла сно сти ско ро свим шко ла ма ко је под не су зах тев и за ма ње од 15 уче ни ка (што 
је нео п хо дан број уче ни ка). Ми ни стар ство је ис та кло да је на за јед нич ком са стан ку 
до го во ре но да ће бо шњач ки на ци о нал ни са вет од ре ди ти ко ли ко уче ни ка и у ко јим 
шко ла ма же ли на ста ву на бо сан ском је зи ку, као и де та ље око из во ђе ња на ста ве на 
бо сан ском је зи ку. На ци о нал ни са вет је при пре мио и до ста вио ми ни стар ству „Ела бо-
рат о при је дло гу Мо де ла обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке у Ре пу бли ци Ср би ји”. На 
осно ву овог пред ло га, За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња се из ја снио 
да не по сто ји за кон ска осно ва за уво ђе ње но вих пред ме та у на став ни план, већ је мо-
гу ће при ла го ђа ва ње по сто је ћих про гра ма и да би уво ђе ње пред ме та Бо сан ски је зик 
са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре са два ча са не дељ но, кроз из у ча ва ње по себ но сти 
на ци о нал не ма њи не, би ло до вољ но. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је у то-
ку по ступ ка кон ста то ва ла да ми ни стар ство ни је овла шће но да пред ла же про гра ме 
основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на, 
та кве про гра ме до но си ми ни стар, на кон ми шље ња На ци о нал ног про свет ног са ве-
та и на пред лог на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ми ни стар ство не-
ма ути ца ја на из бор чла но ва ор га на упра вља ња у уста но ва ма у ко ји ма обра зо ва ње и 
вас пи та ње сти чу при пад ни ци на ци о нал не ма њи не, као ни на то шта ће пред ло жи-
ти нпр. са вет ро ди те ља не ке уста но ве, од но сно ка ко ће по сту па ти кон крет ни ор ган 
упра вља ња при ли ком до но ше ња про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња, раз вој ног пла на 
уста но ве, го ди шњег пла на ра да и др. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је да ла 
ми шље ње да Ми ни стар ство про све те и на у ке и ми ни стар ни су дис кри ми ни са ли бо-
шњач ку на ци о нал ну ма њи ну.
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По сту па ју ћи у окви ру за ко ном про пи са не над ле жно сти да при ма и раз ма тра при ту жбе 
због по вре да од ре да ба За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке и из-
ри че за ко ном утвр ђе ње ме ре (чл. 33. ст. 1. т. 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је „Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 22/2009), по во дом при ту жбе На ци о нал ног са ве та бо шњач ке на ци о нал не ма-
њи не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да је

  
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби На ци о нал ног са ве та бо шњач ке на ци о нал не ма-

њи не из Но вог Па за ра про тив Ми ни стар ства про све те и на у ке због ста вља ња у не по вољ ни ји 
по ло жај при пад ни ка и при пад ни ца бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у обла сти оства ри ва ња 
пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, утвр ђе но је да при ли ком ис пу ња ва ња за кон ских 
овла шће ња и ду жно сти у окви ру сво је над ле жно сти Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли-
ке Ср би је ни је по сту па ло дис кри ми на тор но пре ма бо шњач кој на ци о нал ној ма њи ни у оства-
ри ва њу пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 29. ју ла 2011. го ди не при ту жбу пред-
сед ни ка Из вр шног од бо ра На ци о нал ног са ве та бо шњач ке на ци о нал не ма њи не Е. Џ, из ја вље-
ну про тив Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је и ми ни стра Жар ка Об ра до ви ћа. 
У при ту жби је на ве де но:

да је при пад ни ци ма бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у Ре пу бли ци Ср би ји нео прав да но 
оне мо гу ће но ко ри шће ње га ран то ва них пра ва као и да су ста вље ни у не по во љан по ло жај 
због че га су по ста ли на ци о нал на ма њи на са нај ни жим сте пе ном оства ре но сти на ци о нал-
них пра ва у обла сти обра зо ва ња на ма тер њем је зи ку;

да при пад ни ци бо шњач ке на ци о нал не ма њи не ни на јед ном ни воу обра зо ва ња не оства-
ру ју пра во на обра зо ва ње на бо сан ском је зи ку као свом ма тер њем је зи ку, чи ме је из вр-
ше на дис кри ми на ци ја при пад ни ка бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у од но су на при пад-
ни ке дру гих на ци о нал них ма њи на ко ји ма је оства ри ва ње тог пра ва омо гу ће но.

да је им пле мен та ци ја пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, при пад ни ци ма бо-
шњач ке на ци о нал не ма њи не, све де на на на став ни план „Бо сан ски је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре” у основ ним шко ла ма у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и са мо у јед-
ној шко ли у При је по љу, и то у ран гу из бор ног на став ног пред ме та;

да је фор ми ра на за јед нич ка рад на гру па пред став ни ка На ци о нал ног са ве та бо шњач-
ке на ци о нал не ма њи не и Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је и да је из ра ђен 
„Мо дел обра зо ва ња на бо сан ском је зи ку за сан џач ке Бо шња ке у Ре пу бли ци Ср би ји”, 
као струч ни ела бо рат на осно ву ко га би се у прак си оства ри ло пра во на обра зо ва ње на 
ма тер њем је зи ку Бо шња ка у Ср би ји. При ме на Ела бо ра та је из о ста ла од стра не Ми ни-
стар ства про све те му иако је до ста вље на 11. но вем бра 2009. го ди не, за јед но са Од лу-
ком Из вр шног од бо ра На ци о нал ног са ве та бо шњач ке на ци о нал не ма њи не о усва ја њу 
Мо де ла обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке у Ре пу бли ци Ср би ји од 21. сеп тем бра 2009. 
го ди не и усва ја њу Ела бо ра та о пред ло гу Мо де ла обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке од 
31. ок то бра 2009. го ди не;
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да је аде кват на при ме на пра ва на обра зо ва ње из о ста ла и ка да је у пи та њу из да ва ње 
уџ бе ни ка ма тер њег је зи ка („Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре”), с об зи-
ром да су Бо шња ци је ди на ма њин ска на ци о нал на за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји за ко ју 
ни је обез бе ђе на ње го ва при ме на и штам па ње;

да је 17. фе бру а ра 2011. го ди не, На ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци о нал не ма њи не об-
но вио зах тев Ми ни стар ству про све те и на у ке за обез бе ђи ва ње на ста ве на ма тер њем бо-
сан ском је зи ку и по но во до ста вио „Мо дел обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке у Ре пу бли-
ци Ср би ји”. Ми ни стар ство про све те је про сле ди ло овај до ку мент За во ду за уна пре ђе ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ра ди струч ног ми шље ња на осно ву ко јег ће Ми ни стар ство про-
све те пред у зи ма ти да ље ак тив но сти.

да је За вод за уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња у свом ми шље њу, из ме ђу оста лог, 
ис та као: „По на шем ми шље њу, ме ђу тим, уво ђе њем на став ног пред ме та бо сан ски је зик 
са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, као из бор ног пред ме та ко ји омо гу ћа ва из у ча ва ње 
по себ но сти бо сан ског је зи ка, исто ри је, кул ту ре и тра ди ци је сан џач ких Бо шња ка, обез бе-
ђе но је чу ва ње њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та”. Ова кво ми шље ње За во да за уна пре-
ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња при пад ни ке бо шњач ке на ци о нал не за јед ни це ста вља ју у 
не рав но пра ван по ло жај са ве ћин ским срп ским на ро дом и са при пад ни ци ма оста лих на-
ци о нал них ма њи на ко ји ма се не спо ри пра во на из во ђе ње на ста ве на ма тер њем је зи ку;

да је у окви ру при пре ма за по ла га ње за вр шног ис пи та — ма ле ма ту ре у основ ном обра-
зо ва њу и вас пи та њу за школ ску 2010/2011. го ди ну, Ми ни стар ство про све те и на у ке из-
да ло пред ви ђе не збир ке за да та ка из срп ског, од но сно ма тер њег је зи ка и из ма те ма ти ке. 
Збир ке су штам па не на срп ском је зи ку, као и на је зи ци ма се дам на ци о нал них ма њи на 
— хр ват ском, ма ђар ском, ал бан ском, ру мун ском, ру син ском, сло вач ком и бу гар ском је-
зи ку. Об зи ром да збир ке ни су штам па не и на бо сан ском је зи ку, као ма тер њем је зи ку 
при пад ни ка бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, Ми ни стар ство је дис кри ми ни са ло Бо шња ке 
у Ре пу бли ци Ср би ји и ста ви ло их у не рав но пра ван по ло жај.

На ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци о нал не ма њи не је уз при ту жбу до ста вио је и сле де ће 
при ло ге: Од лу ку о усва ја њу Мо де ла обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке, број 194-09-2009 од 
21. сеп тем бра 2009. го ди не; Од лу ку о усва ја њу ела бо ра та о пред ло гу обра зо ва ња за сан џач-
ке Бо шња ке у Ре пу бли ци Ср би ји, број 253-09-2009 од 31. ок то бра 2009. го ди не; Ела бо рат о 
Мо де лу обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке у Ре пу бли ци Ср би ји, од 3. но вем бра 2009. го ди не; 
зах тев ми ни стру про све те број 34-02/2011 од 17. фе бру ар а 2011. го ди не и од го вор ми ни стра 
про све те број 680-00-00691/2009-06 од 1. апри ла 2010. го ди не са ми шље њем За во да за уна-
пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. став 4. и 37. став 2. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, па је у то ку по сту па ка тра же но из ја шње ње Ми ни стар ства про све те и на у ке и 
ми ни стра Жар ка Об ра до ви ћа. Ми ни стар ство про све те и на у ке је до ста ви ло из ја шње ње број: 
614-02-844/2011-02, у ко јем се на во ди:

да је из ја шње ње ко је се до ста вља По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при пре мље-
но у Сек то ру за раз вој обра зо ва ња и ме ђу на род ну про свет ну и на уч ну са рад њу, у чи јој је 
над ле жно сти, из ме ђу оста лог, уче шће у пла ни ра њу раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња у 
скла ду са усво је ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, као и пра ће ње и уса вр ша ва ње обра-
зо ва ња на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на;
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да Ми ни стар ство про све те и на у ке пред у зи ма по треб не ме ре и ак тив но сти да обез бе ди 
Уста вом га ран то ва но пра во на очу ва ње по себ но сти при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 
од но сно шко ло ва ње на свом је зи ку, у скла ду са за ко ном;

да Ми ни стар ство про све те и на у ке при ме њу је Европ ску по ве љу о ре ги о нал ним и ма њин-
ским је зи ци ма и у по сту па њу са ра ђу је са на ци о нал ним са ве ти ма ко ји пред ста вља ју на-
ци о нал не ма њи не у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, оба ве шта ва ња на је зи ку на ци о нал не 
ма њи не и слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма, уче ству ју у про це су од лу чи ва ња, пред ла жу 
ини ци ја ти ве итд;

да члан 9. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња ре гу ли ше упо тре бу је зи ка 
и да је мо гућ ност да се при пад ни ци ма њи на обра зу ју на срп ском је зи ку уз уче ње пред-
ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, на свом ма тер њем је зи ку или 
дво је зич но, као и да при су ство ма тер њег је зи ка у на ста ви у мно го ме за ви си од ан га жо-
ва ња на ци о нал ног са ве та од ре ђе не на ци о нал не ма њи не, јер на ци о нал ни са вет на ци о-
нал не ма њи не пред ла же На ци о нал ном про свет ном са ве ту оп ште осно ве пред школ ског 
про гра ма, на став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња и 
осно ве вас пит ног про гра ма, за са др жа је ко ји из ра жа ва ју по себ ност на ци о нал не ма њи не, 
а на ро чи то из обла сти исто ри је, му зич ког вас пи та ња и ли ков не умет но сти;

да Ми ни стар ство про све те и на у ке по др жа ва за сту пље ност је зи ка на ци о нал них ма њи на у 
шко ла ма и из ла зи у су срет да ва њем са гла сно сти ско ро свим шко ла ма ко је под не су зах тев 
и за ма ње од 15 уче ни ка, као и да ак тив ност уну тар јед не шко ле пр вен стве но за ви си од 
њи хо вог раз вој ног пла на, ко ји до но си ор ган упра вља ња, из ме ђу оста лог, и на пред лог на-
ци о нал ног са ве та те се пре по ру чу је ак тив ни ја уло га на ци о нал них са ве та по овом пи та њу;

од сеп тем бра 2009. го ди не ин тен зи ви ра на је са рад ња са На ци о нал ним са ве том бо шњач-
ке на ци о нал не ма њи не и да је до го во ре но да ће бо шњач ки на ци о нал ни са вет де фи ни-
са ти ко ли ко уче ни ка и у ко јим основ ним шко ла ма же ли на ста ву на бо сан ском је зи ку, ко 
ће при пре ми ти ру ко пи се уџ бе ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку и од лу чи ти да ли ће 
до ста ви ти нов зах тев за из ме ну Го ди шњег пла на и про гра ма шко ла у ко јим би се на ста ва 
од ви ја ла на бо сан ском је зи ку, за све раз ре де од пр вог до сед мог или са мо за пр ви и пе ти 
раз ред. Ми ни стар ству про све те и на у ке је 11. но вем бра 2009. го ди не до ста вљен Ела бо-
рат о при је дло гу Мо де ла обра зо ва ња за сан џач ке Бо шња ке у Ре пу бли ци Ср би ји, ко ји је 
На ци о нал ни са вет са мо стал но при пре мио.

да је Ела бо рат про сле ђен За во ду за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, ра ди да-
ва ња струч ног ми шље ња а на осно ву чи јег ми шље ња је Ми ни стар ство про све те и на у ке 
На ци о нал ном са ве ту бо шњач ке на ци о нал не ма њи не упу ти ло од го вор 1. апри ла 2010. 
го ди не, на кон че га све до 24. фе бру а ра 2011. го ди не, На ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци-
о нал не ма њи не ни је до ста вио по треб не из ме не и до пу не Ела бо ра та што је тре ба ло да 
учи ни у скла ду са упут ством За во да;

да је На ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци о нал не ма њи не упу тио из ме ње ни пред лог Ми-
ни стар ству про све те и на у ке 24. фе бру а ра 2011. го ди не ко ји је про сле ђен 8. мар та 2011. 
го ди не За во ду за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, ра ди да ва ња но вог струч ног 
ми шље ња. За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња је до ста вио 7. ју ла 2011. го-
ди не до пис ко јим је од го во рио да не по сто ји за кон ска осно ва за уво ђе ње но вих пред ме та 
На ци о нал на хи сто ри ја, Му зич ка и ли ков на кул ту ра Бо шња ка у на став ни план, већ је мо-
гу ће при ла го ђа ва ње по сто је ћих про гра ма Ли ков не кул ту ре за 30% на бо сан ском је зи ку, 
Исто ри је у 15% са др жа ја, Му зич ке кул ту ре до 60% у обла сти пе ва ња и сви ра ња и 20% у 
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обла сти слу ша ња му зи ке, као и да би уво ђе ње пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре са два ча са не дељ но кроз из у ча ва ње по себ но сти на ци о нал не ма њи-
не би ло до вољ но;

да је На ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци о нал не ма њи не упу тио Ми ни стар ству про све те 
и на у ке до пис број 193-02/2011 од 22. ју ла 2011. го ди не, у ко ме је до ста вио пред ло ге 
оп штих осно ва пред школ ског про гра ма, на став не пла но ве и про гра ме за са др жа је ко ји 
из ра жа ва ју по себ ност бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, за пр ви и пе ти раз ред основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња и пр ви раз ред сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња, а ко ји су до-
ста вље ни На ци о нал ном про свет ном са ве ту на по сту па ње.

 За кон о за бра ни дис кри ми на ци је про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по-
сту па ње  oзнaчaвa свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo 
прoпуш тaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe 
кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, 
a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или 
eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, 
сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeт ским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм 
стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, 
члaнству у пoлитичким, синдикaлним и дру гим oргaнизaциjaмa и дру гим ствaрним, oднoснo 
прeтпoстaвљeним лич ним свojствимa. Та ко ђе је про пи са но да свaкo имa прaвo нa прeд-
шкoлскo, oснoвнo, срeдњe и висoкo oбрaзoвaњe и стручнo oспoсoбљaвaњe пoд jeднaким 
услoвимa, у склaду сa зaкoнoм. Зaбрaњeнo je ли цу или гру пи лицa нa oснoву њихoвoг личнoг 
свojствa, oтeжaти или oнeмoгућити упис у вaспитнo-oбрaзoвну устaнoву, или ис кљу чи ти их 
из oвих устaнoвa, oтeжaти или ускрaтити мoгућнoст прaћeњa нaстaвe и учeшћa у дру гим 
вaспитним, oднoснo oбрaзoвним aк тивнoстимa, рaзврстaвaти учeникe пo личнoм свojству, 
злoстaвљaти их и нa дру ги нaчин нeoпрaвдaнo прaвити рaзлику и нejeднaкo пoступaти прeмa 
њимa. За кон за бра њу је и дис кри ми на ци ју на ци о нал них ма њи на и њи хо вих при пад ни ка на 
осно ву на ци о нал не при пад но сти, ет нич ког по ре кла, вер ских уве ре ња и је зи ка.

Ра ди пра вил ног и пот пу ног утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња у овом пред ме ту би ло је по-
треб но ана ли зи ра ти про пи се ко ји ре гу ли шу обра зо ва ње, а по себ но оне ко ји се ти чу обра зо-
ва ње на је зи ку на ци о нал не ма њи не.

За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња1   су урeђени oснoви систeмa прeд-
шкoлскoг, oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, од но сно сва пи та ња од зна ча ја за обра-
зо ва ње и вас пи та ње, а ускла ђен је сa Устaвoм Рeпубликe Србиje2 и дру гим зaкoнимa — Зaкoном 
o зaбрaни дискриминaциje, Зaкoном o висoкoм oбрaзoвaњу,3 Зaкoнoм o држaвнoj упрaви,4 али 
и сa Зaкoнoм o нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa,5 у пoглeду ствaрaњa зaкoнскoг 
oквирa зa oствaривaњe прaвa нaциoнaлних сaвeтa нaциoнaлних мaњинa у oблaсти oбрaзoвaњa.

Нaциoнaлни прoсвeтни сaвeт је ин сти ту ци ја од ве ли ког зна ча ја за пи та ња вас пи та ња и обра-
зо ва ња, прaти и oмoгућaвa рaзвoj и унaпрeђуje квaлитeт прeд шкoлскoг, oснoвнoг и срeдњeг 
oпш тeг и умeтничкoг oбрaзoвaњa. До но си од лу ке ве ћи ном гла со ва,6 а ње го ве чла но ве бирa 

1 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011).
2 Устaв Рeпубликe Србиje („Сл. глaсник РС”, бр. 98/2006).
3 Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу („Сл. глaсник РС”, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008).
4 Зaкoн o држaвнoj упрaви („Сл. глaсник РС”, бр. 79/2005 и 101/2007).
5 Зaкoн o нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa („Сл. глaсник РС”, бр. 72/2009).
6 43 чла на са пред сед ни ком/цом
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Нaрoднa скуп шт инa Рeпубликe Србиje. Ми ни стар ство про све те и на у ке обез бе ђу је усло ве за 
оба вља ње ад ми ни стра тив но-тех нич ких по сло ва за по тре бе На ци о нал ног про свет ног са ве та 
али не ма ути цај на од лу ке На ци о нал ног про свет ног са ве та. Ово је на ро чи то ва жно ако се има 
у ви ду да су не ке од над ле жно сти На ци о нал ног про свет ног са ве та да до но си oснoвe прoгрaмa 
прeд шкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa, нaстaвнe плaнoвe и прoгрaмe oснoвнoг и срeдњeг 
oпш тeг и умeтничкoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, дeo нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг 
стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, да утврђуje пoстojaњe пoтрeбe зa нoвим уџбeницимa, 
дoнoси плaн уџбeникa и прeдлaжe ми ни стру oдoбрaвaњe уџбeникa и нaстaвних срeдстaвa. 
За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи су је да нaциoнaлни сaвeт на-
ци о нал не ма њи не прeдлaжe Нaциoнaлнoм прoсвeтнoм сaвeту oпш тe oснoвe прeд шкoлскoг 
прoгрaмa, нaстaвнe плaнoвe и прoгрaмe oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa и 
oснoвe вaспитнoг прoгрaмa. Исто ва жи и зa сaдржaje кojи изрaжaвajу пoсeбнoст нaциoнaлнe 
мaњинe, a нaрoчитo из oблaсти истoриje, музичкoг вaспитaњa и ликoвнe умeтнoсти, прoгрaм 
oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa jeзик нaциoнaлнe мaњинe и jeзик, oднoснo, 
гoвoр нaциoнaлнe мaњинe сa eлeмeнтимa нaциoнaлнe културe.

Ана ли зи ра ју ћи од ред бе ова два за ко на, на ро чи то у де лу ко ји се од но си на над ле жно сти 
На ци о нал ног про свет ног са ве та, не мо же се за кљу чи ти да је Ми ни стар ство про све те и на у ке 
дис кри ми ни са ло бо шњач ку на ци о нал ну ма њи ну, а та ко ђе ни ми ни стар ко ји је над ле жан да 
до не се про грам основ ног и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa припaдникe нaциoнaлних 
мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и мишљeњa Нaциoнaлнoг 
прoсвeтнoг сaвeтa. Са гла сно то ме, Ми ни стар ство про све те и на у ке ни је ни овла шће но да 
пред ла же про гра ме основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња за при пад ни ке на ци о нал-
них ма њи на, та кве про гра ме ми ни стар до но си али на кон ми шље ња На ци о нал ног про свет ног 
са ве та а на пред лог на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Ми ни стар ство про све те и на у ке 
ни је мо гло да пред ло жи и да до не се про гра ме основ ног и сред њег обра зо ва ња за при пад ни-
ке бо шњач ке на ци о нал не ма њи не без пред ло га На ци о нал ног са ве та бо шњач ке на ци о нал не 
ма њи не и ми шље ња На ци о нал ног про свет ног са ве та.

Ово је ва жно пи та ње и са аспек та раз ли чи тог сте пе на оства ре но сти пра ва на обра зо ва ње 
на ци о нал них ма њи на, јер од на ци о нал ног са ве та од ре ђе не на ци о нал не ма њи не за ви си на 
ко ји на чин и у ком сте пе ну ће би ти пред у зи ма не ак тив но сти из обла сти обра зо ва ња. На ци о-
нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на пред у зи ма ју раз ли чи те ак тив но сти, па се не мо гу оче ки-
ва ти иден тич ни ре зул та ти у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње. Та ко ђе, ни ин те ре си раз ли чи-
тих на ци о нал них ма њи на ни су исти, а раз ли ке се до дат но ја вља ју у за ви сно сти од је ди ни ца 
ло кал них са мо у пра ва и ак тив но сти ко је пред у зи ма ју са ми при пад ни ци на ци о нал не ма њи не 
кроз раз ли чи те ло кал не ор га не.

З а пред мет ове при ту жбе је од зна ча ја и над ле жност ор га на уста но ве обра зо ва ња. За ко-
ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња ре гу ли са ни је са став, нaдлeжнoст и нaчин 
имeнoвaњa и рaзрeшeњa oргaнa упрaвљaњa. Ор ган упра вља ња има три пар тит ну струк ту ру и 
чи не га по три пред став ни ка за по сле них у уста но ви обра зо ва ња, три пред став ни ка ро ди те ља 
и три пред став ни ка ко је пред ла же је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Не ке од над ле жно сти ор га-
на упра вља ња су да до но си про грам обра зо ва ња и вас пи та ња, рaзвojни плaн, гoдишњи плaн 
рaдa, усвaja извeш тaje o њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу и сaмoврeднoвaњу. По ред то-
га, рaзмaтрa и пoш тoвaњe oпш тих принципa, oствaривaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 
и стaндaрдa пoстигнућa и прeдузимa мeрe зa пoбoљшaњe услoвa рaдa и oствaривaњe 
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa. Про пи са но је да школ ски про грам из ме ђу оста лог са др жи и оба-
ве зне и из бор не пред ме те и мо ду ле, по обра зов ним про фи ли ма и раз ре ди ма, фа кул та тив не 
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пред ме те, на чи не оства ри ва ња и при ла го ђа ва ња про гра ма дво је зич ног обра зо ва ња, као и 
дру га пи та ња од зна чај за школ ски про грам. Школ ски про грам до но си школ ски од бор (ор ган 
упра вља ња), по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, а у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом. 
Ва жно је на гла си ти да у уста но ви у ко јој се обра зов но-вас пит ни рад из во ди на је зи ку на ци-
о нал не ма њи не, чла но ви ор га на упра вља ња (пред став ни ци је ди ни це ло кал не са мо у пра ве) 
име ну ју се уз при ба вље но ми шље ње од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. 
У уста но ви у ко јој се у ве ћи ни оде ље ња обра зов но-вас пит ни рад из во ди на је зи ку на ци о нал не 
ма њи не или за ко је је утвр ђе но да су од по себ ног зна ча ја за на ци о нал ну ма њи ну, на ци о нал ни 
са вет на ци о нал не ма њи не пред ла же три чла на — пред став ни ка је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве. Ка да је у пи та њу сред ња струч на шко ла у ко јој се у ве ћи ни оде ље ња обра зов но-вас пит ни 
рад из во ди на је зи ку на ци о нал не ма њи не или за ко ју је утвр ђе но да је од по себ ног зна ча ја за 
на ци о нал ну ма њи ну, на ци о нал ни са вет на ци о нал не ма њи не у ор ган упра вља ња од три чла на 
нај ма ње јед ног пред ла же из ре да пред став ни ка со ци јал них парт не ра из под руч ја ра да шко-
ле. За ко ном о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да се у устaнoвaмa 
обра зо ва ња у кojимa сe oбрaзoвнo-вaспитни рaд извoди и нa jeзику нaциoнaлнe мaњинe, 
или у кojимa сe изучaвa гoвoр, jeзик или културa нaциoнaлнe мaњинe кao пoсeбaн нaстaвни 
прeдмeт, да нaциoнaлни сaвeт дaje и мишљeњe o прeдлoжeним кaндидaтимa зa члaнoвe ор-
га на упра вља ња. Ово ва жи и за уста но ве у ко ји ма се у вeћини oдeљeњa oбрaзoвнo-вaспитни 
рaд извoди нa jeзику нaциoнaлнe мaњинe или зa кoje je утврђeнo дa су oд пoсeбнoг знaчaja 
зa нaциoнaлну мaњину.

На да ље, сва ка уста но ва обра зо ва ња има и са вет ро ди те ља где су сра змер но за сту пље ни 
и пред став ни ци на ци о нал не ма њи не у ус      та но ви у ко јој обра зо ва ње сти чу при пад ни ци на ци-
о нал не ма њи не. Са вет ро ди те ља пред ла же и пред став ни ке ро ди те ља уче ни ка у ор ган упра-
вља ња, пред ла же ме ре за оси гу ра ње ква ли те та и уна пре ђи ва ња обра зов но-вас пит ног ра да, 
уче ству је у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та и у по ступ ку из бо ра уџ бе ни ка, раз ма тра 
пред лог про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња, раз вој ног пла на, го ди шњег пла на ра да, из ве шта-
је о њи хо вом оства ри ва њу, вред но ва њу и са мо вред но ва њу и др.

Из на ве де них од ре да ба ја сно про из ла зи да у уста но ва ма у ко ји ма обра зо ва ње и вас пи-
та ње сти чу при пад ни ци на ци о нал не ма њи не, кроз рад ор га на уста но ве (ор ган упра вља ња 
уста но вом обра зо ва ња и са вет ро ди те ља), по сто ји мо гућ ност да се кроз за ко ном про пи са не 
над ле жно сти ових ор га на за сту па ју ин те ре си и по тре бе на ци о нал не ма њи не. И из ово га се 
мо же за кљу чи ти да Ми ни стар ство про све те и на у ке ни је дис кри ми ни са ло бо шњач ку на ци о-
нал ну ма њи ну јер не ма ути ца ја ни на из бор чла но ва ор га на упра вља ња, као ни на то шта ће 
пред ло жи ти нпр. са вет ро ди те ља не ке уста но ве, од но сно ка ко ће по сту па ти кон крет ни ор ган 
упра вља ња при ли ком до но ше ња про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња, раз вој ног пла на уста но-
ве, го ди шњег пла на ра да и др.

Ра ди обез бе ђи ва ња квaлитeта oбрaзoвaњa и вaспитaњa oсноване су и двe устaнoвe кoje 
oбaвљajу рaзвojнe, сaвeтoдaвнe, истрaживaчкe и стручнe пoслoвe зa свe нивoe oбрaзoвaњa. 
To су Зaвoд зa унaпрeђивaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa и Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, у oквиру ко јих мо гу по сто ја ти и по себ не oргaнизaциoнe jeдиницe 
зa питaњa oбрaзoвaњa нaциoнaлних мaњинa. Уџбeници и нaстaвнa срeдствa ко ја се ко ри сте 
у оства ри ва њу обра зов но-вас пит ног ра да пред ла же нaдлeжни сaвeт а oдoбрава ми ни стар. 
За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на ово пи та ње ре гу ли ше та ко што про пи-
су је да ако сe oбрaзoвнo-вaспитни рaд oствaруje нa jeзику нaциoнaлнe мaњинe, Нaциoнaлни 
прoсвeтни сaвeт прeдлaжe ми ни стру дaвaњe oдoбрeњa зa кoришћeњe уџбeникa и нaстaвних 
срeдстaвa чиjи сaдржajи изрaжaвajу пoсeбнoсти нaциoнaлнe мaњинe уз прeтхoдну сaглaснoст 



22  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

нaциoнaлнoг сaвeтa. На пред лог на ци о нал ног са ве та, министaр дaje oдoбрeњe зa кoришћeњe 
дoмaћих или увeзeних уџбeникa нa jeзику нaциoнaлнe мaњинe у oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду. 
Штам па ње уџ бе ни ка ре гу ли са но је и За ко ном о уџ бе ни ци ма и дру гим на став ним сред стви ма7 
ко ји про пи су је да се уџ бе ник штам па на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не за уче ни ке за ко-
је се обра зов но-вас пит ни рад из во ди и на том је зи ку.

Да би се утвр ди ло по сто ја ње по тре бе за уџ бе ни ци ма на је зи ку на ци о нал не ма њи не и за 
уџ бе ни ци ма из пред ме та од ин те ре са за на ци о нал не ма њи не, по треб но је да ту чи ње ни цу 
утвр ди На ци о нал ни про свет ни са вет али на пред лог За во да и на ци о нал ног са ве та на ци о нал-
не ма њи не. Исто ва жи и за одо бра ва ње уџ бе ни ка — да би ми ни стар мо гао да одо бри уџ-
бе ник, по тре бан је пред лог На ци о нал ног про свет ног са ве та и по зи тив но ми шље ње на ци о-
нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ми ни стар на обрaзлoжeн зaхтeв oдгoвaрajућeг 
стручнoг oргaнa у шкoли, мoжe дa oдoбри уџбeник зa oдгoвaрajући прeдмeт и рaзрeд кojи 
je у упoтрeби у зeмљи мaтици и кojи je штaмпaн нa jeзику и пи сму припaдникa нaциoнaлнe 
мaњинe, уз прибaвљeнo пoзитивнo мишљeњe нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и 
Зaвoдa.

Из ове ана ли зе се мо же за кљу чи ти да ни по пи та њу из да ва ња уџ бе ни ка на је зи ку на ци-
о нал не ма њи не, Ми ни стар ство про све те и на у ке не дис кри ми ни ше бо шњач ку на ци о нал ну 
ма њи ну, јер ми ни стар са мо одо бра ва из да ва ње уџ бе ни ка он да ка да је за тим и утвр ђе на по-
тре ба, а и то на осно ву пред ло га на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. По сту па ње Ми ни-
стар ства про све те и на у ке у од но су на из да ва ње уџ бе ни ка на је зи ку на ци о нал не ма њи не је за 
све на ци о нал не ма њи не исто јер ми ни стар мо же да одо бри из да ва ње јед ног та квог уџ бе ни ка 
тек на кон пред у зи ма ња за ко ном про пи са них ак тив но сти од стра не са ве та.

Кад су у пи та њу збир ке за да та ка из срп ског, од но сно ма тер њег је зи ка и из ма те ма ти ке, ко-
је су штам па не у окви ру при пре ма за по ла га ње за вр шног ис пи та — ма ле ма ту ре у основ ном 
обра зо ва њу и вас пи та њу за школ ску 2010/2011. го ди ну, пре ма по да ци ма ко ји ма По ве ре ни-
ца рас по ла же, оне су штам па ни са мо на је зи ци ма оних ма њи на ко ји се ко ри сте у шко ла ма у 
ко ји ма се ком плет на на ста ва из во ди на тим је зи ци ма. У вре ме штам па ња збир ки за да та ка 
ни је био одо брен зах тев На ци о нал ног са ве та бо шњач ке на ци о нал не ма њи не за ор га ни зо ва-
ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. С дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да пре ма Пра вил ни ку о 
про гра му за вр шног ис пи та у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу и Про гра му за вр шног ис пи та 
у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, ко ји је са став ни део овог Пра вил ни ка, уче ни ци ко ји сти-
чу основ но обра зо ва ње на је зи ку на ци о нал не ма њи не уме сто срп ског има ју пра во да по ла жу 
ма тер њи је зик.

При ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је има ла 
у ви ду да је Ми ни стар ство про све те и на у ке у кон так ту са На ци о нал ним са ве том бо шњач ке 
на ци о нал не ма њи не и да пред у зи ма ак тив но сти из сво је над ле жно сти у ци љу обез бе ђи ва ња 
обра зо ва ња за бо шњач ку на ци о нал ну ма њи ну на ни воу и на на чин за ко ји је бо шњач ка на ци-
о нал на ма њи на за ин те ре со ва на, у скла ду са за ко ном.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и про пи се По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно 
чла ну 33. тач ка 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је ми шље ње да Ми ни стар ство про-
све те и на у ке ни је по сту па ло дис кри ми на тор но пре ма при пад ни ци ма и при пад ни ца ма бо-
шњач ке на ци о нал не ма њи не у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку.

7 За кон о уџ бе ни ци ма и дру гим на став ним сред стви ма (Сл. гла сник РС 72/2009).
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При ту жба Д. З. Р. Д. М. про тив ПУ М. Н. П. због дис кри ми на ци је
на осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

дел. бр. 88 / 17.1.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе Д. З. Р. Д. М. — О. К. из Н. ко ја 
је под не та про тив ПУ М. из Н. П, ис ту ре но оде ље ње у ОШ А. С. Л, се ло В. — Б. 

код Н. П. због дис кри ми на ци је де це на осно ву на ци о нал не при пад но сти. У при ту жби 
је на ве де но да ПУ М. дру гу го ди ну за ре дом фор ми ра се гре ги са не гру пе при прем ног 
пред школ ског про гра ма у ис ту ре ном оде ље њу у ОШ А. С. Л, чи је про сто ри је ко ри сти. 
Та ко ђе, на во ди се и да јед ну гру пу при прем ног пред школ ског про гра ма по ха ђа ју срп-
ска и бо шњач ка де ца, док дру гу гру пу при прем ног пред школ ског про гра ма по ха ђа ју 
ром ска де ца, да су гру пе фор ми ра не по на ци о нал ној при пад но сти, чи ме је из вр ше на 
се гре га ци ја ром ске де це. У из ја шње њу ди рек то ра на ве де но да је до фор ми ра ње по-
себ не гру пе при прем ног пред школ ског про гра ма до шло, из ме ђу оста лог, и због при-
ти са ка и прет њи ро ди те ља де це срп ске и бо шњач ке на ци о нал но сти на ро ди тељ ским 
са стан ци ма, ко ји ма је на ро чи то сме та ла „не хи ги је на ром ске де це. До да је да су ро ди-
те љи по це ну из о стан ка де це из при прем ног пред школ ског про гра ма, од би ли да до-
ве ду де цу у за јед нич ко оде ље ње са ром ском де цом из ра се ље них ром ских под руч ја. 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да у овој шко ли по сто ји из дво-
је на гру па при прем ног пред школ ског про гра ма ко ју чи не де ца са мо ром ске на ци о-
нал но сти из ра се ље них по ро ди ца и дру га гру па ко ју чи не пре те жно не ром ска де ца. 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње да је ПУ М. Н. П. дис кри-
ми ни са ла де цу из ра се ље них ром ских по ро ди ца на осно ву на ци о нал не при пад но сти. 
Због то га је да та пре по ру ка ди рек то ру да пре ду зме све рад ње и ме ре ко јим ће из вр-
ши ти де се гре га ци ју гру пе при прем ног пред школ ског про гра ма у ко јој су ис кљу чи во 
де ца ром ске на ци о нал не при пад но сти из ра се ље них по ро ди ца, да ор га ни зу је обу ку и 
еду ка ци ју за за по сле не у ПУ на те му дис кри ми на ци је, као и да ди рек тор пред школ-
ске уста но ве ор га ни зо ва њем пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња, и од лу ка ма ко је 
до но си не кр ши За кон о за бра ни дис кри ми на ци је.

  
ПУ М. Н. П. је фор ми ра њем се гре ги са не гру пе при прем ног пред школ ског про гра ма у ис-

ту ре ном оде ље њу у ОШ А. С. Л. Д., се ло В. — Б. код Н. П, у ко јој су ис кљу чи во де ца ром ске 
на ци о нал но сти, и то из ра се ље них ром ских по ро ди ца, из вр ши ла дис кри ми на ци ју де це из ра-
се ље них ром ских по ро ди ца на осно ву на ци о нал не при пад но сти.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 1. и чла ну 39. став 
2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је ПУ М. Н. П.
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 И. А, ди рек тор ПУ М. Н. П. ће по хит ном по ступ ку пред у зе ти све нео п ход не рад ње и ме ре 

ко ји ма ће из вр ши ти де се гре га ци ју гру пе при прем ног пред школ ског про гра ма у ко јој су 
ис кљу чи во де ца ром ске на ци о нал но сти из ром ских ра се ље них по ро ди ца.

 Ди рек тор пред школ ске уста но ве ће без од ла га ња пред у зе ти све нео п ход не рад ње и ме-
ре ко ји ма ће обез бе ди ти да сви за по сле ни у пред школ ској уста но ви про ђу обу ку/струч но 
уса вр ша ва ње на те му за бра не дис кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли-
са ност свих за по сле них.

 Ди рек тор пред школ ске уста но ве ће убу ду ће во ди ти ра чу на да ор га ни зо ва њем пред школ-
ског вас пи та ња и обра зо ва ња као и сво јим од лу ка ма не кр ши од ред бе За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, од но сно, да се су здр жи од нео прав да ног пра вље ња раз ли ке или не јед-
на ког по сту па ња и про пу шта ња (ис кљу чи ва ња, огра ни ча ва ња или да ва ња пр вен ства), у 
од но су на ли ца или гру пе ли ца, ко је се за сни ва на не ком лич ном свој ству.

 Ди рек тор пред школ ске уста но ве ће оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти, 
у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња и пре по ру ке, о ме ра ма ко је ће спро ве сти у 
ци љу по сту па ња по пре по ру ци.

О б р а з л о ж е њ е

Д. з. р. д. м. — О. к. из Н. упу ти ло је По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти 21. сеп тем бра 
2011. го ди не при ту жбу из ја вље ну про тив ПУ М. Н. П., ис ту ре но оде ље ње у ОШ А. С. Л., се ло В. 
— Б. код Н. П. У при ту жби се на во ди да ПУ М. већ дру гу го ди ну за ре дом фор ми ра се гре ги са не 
гру пе при прем ног пред школ ског про гра ма у ис ту ре ном оде ље њу у ОШ А. С. Л., чи је про сто ри је 
ко ри сти. Та ко ђе, на во ди се и да јед ну гру пу при прем ног пред школ ског про гра ма по ха ђа ју срп-
ска и бо шњач ка де ца, док дру гу гру пу при прем ног пред школ ског про гра ма по ха ђа ју ром ска де-
ца, да су гру пе фор ми ра не по на ци о нал ној при пад но сти, чи ме је из вр ше на се гре га ци ја ром ске 
де це и да вас пи та чи ца, на пи та ње ко ја де ца по ха ђа ју пр ву гру пу, од го ва ра: „На ша де ца”.

У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су и: до пис Град ској про свет ној ин спек ци ји гра да Н. П.; 
од го вор Град ске про свет не ин спек ци је гра да Н. П.; до пис Ре пу блич кој про свет ној ин спек ци ји; 
до пис по моћ ни ку ми ни стра про све те и на чел ни ку оде ље ња за ин спек циј ски над зор и од го-
вор Ми ни стар ства про све те и на у ке од 18. ок то бра 2011. го ди не.

Поверeница за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но ре-
ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. став 4. и 37. став 2. За ко на о за бра ни дис кри-
ми на ци је, и упу ти ла је зах тев И. А., ди рек то ру ПУ М. Н. П., да се из ја сни о осно ва но сти при ту жбе.

ПУ М. Н. П. је до ста ви ла из ја шње ње у ко јем се на во ди да све што је на ве де но у при ту жби 
ни је осно ва но из сле де ћих раз ло га:

да је про шле (2010) и ове го ди не (2011) фор ми ра на гру па де це ме шо ви тог са ста ва ко ја 
по ха ђа ју пред школ ски при прем ни про грам (у да љем тек сту: ППП) и да је у јед ној гру пи 
про шле го ди не био С. Б., а ове го ди не Ђ. З. и да је то из раз ло га што ро ди те љи при хва та ју 
де цу ром ске на ци о нал но сти ко ја су ту ме шта ни;

да је про шле (2010) као и ове (2011) го ди не ди рек тор пред школ ске уста но ве за јед но са 
ди рек то ром шко ле одр жао де се так ро ди тељ ских са ста на ка на ко ји ма су се ро ди те љи из-
ја шња ва ли око за јед нич ког бо рав ка де це у ППП и сви су по це ну из о стан ка де це из ППП 
од би ли да до во де де цу у за јед нич ко оде ље ње са ром ском де цом из ра се ље них ром ских 
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по ро ди ца, као раз лог је на ве де на не хи ги је не ром ске де це ра се ље них ром ских по ро ди ца, 
док су без ика квих про бле ма при хва ти ли де цу ме шта на Ро ма ко ји има ју ту сво је на се ље;

да је због ве ли ког бро ја де це не мо гућ бо ра вак све де це у јед ној гру пи ППП, од но сно да је 
про шле го ди не (2010) је би ло упи са но 18 ром ске де це, а 13 де це ме шта на дру гих на ци о-
нал но сти и ром ске де це ме шта на. Ове го ди не (2011) је упи са но 21 де те ром ске на ци о нал-
но сти, а у дру гом оде ље њу 13 де це;

да су по ро ди це ром ске на ци о нал но сти у се лу Б. на се ље ни из свих кра је ва а да усло ви за 
хи ги је ну и нор ма лан жи вот не по сто је;

да де ца без обу ће и гар де ро бе до ла зе у шко лу, због че га је у учи о ни ци где бо ра ве ста-
вљен те пих ко ји се сва ког да на чи сти и да је пред школ ска уста но ва од сво јих сред ста ва 
до ве ла во ду ка ко би де ца има ла где ру ке да пе ру;

да у ре дов ним гру па ма це ло днев ног и по лу днев ног бо рав ка има де це ром ске на ци о нал-
не при пад но сти, као и у ис ту ре ном оде ље њу на Д.

За кон о за бра ни дис кри ми на ци је про пи су је да се на по сту пак пред По ве ре ни ком за за-
шти ту рав но прав но сти сход но при ме њу ју од ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. У то-
ку по сту па ња у овом пред ме ту, по ред при ту жбе и из ја шње ња на при ту жбу, ра ди пра вил не 
оце не и у ци љу раз ја шње ња бит них окол но сти, утвр ђе не су чи ње ни це и од ла ском на ли це 
ме ста. По моћ ни ца По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти К. Б. и са вет ни ца у Струч ној слу-
жби По ве ре ни ка Г. Ч. по се ти ле су ис ту ре но оде ље ње ПУ М. ко је се на ла зи у скло пу ОШ А. С. Л. 
а том при ли ком су раз го ва ра ле са ди рек то ром и вас пи та чи ца ма ПУ М. При ли ком ове по се те 
утвр ђе но је да се ППП у шко ли спро во ди за две гру пе де це и то у ста рој згра ди шко ле ко ја ни-
је ре но ви ра на. Јед на гру па де це по ха ђа ППП у прeподневним ча со ви ма и њу чи не не ром ска 
де ца и ром ско де те ме шта на док је дру га гру па де це ко ја по ха ђа ППП у по сле по днев ним ча со-
ви ма са ста вље на ис кљу чи во од ром ске де це и то ром ске де це ра се ље них ром ских по ро ди ца.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да Устав Ре пу бли ке Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/2006) у чла ну 21. про пи су је да су пред Уста вом и за ко ном сви 
јед на ки и да је за бра њен сва ки об лик дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, а на ро чи то по 
осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, 
по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи-
зич ког ин ва ли ди те та.

За кон о за бра ни дис кри ми на ци је у чла ну 19. про пи су је да сва ко има пра во на пред школ-
ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви-
ма, у скла ду са за ко ном. Истим чла ном, став 2. за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву 
њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или 
ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа 
у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном 
свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту-
па ти пре ма њи ма. Од ред бе чла на 22. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи су ју да сва ко 
де те, од но сно ма ло лет ник има јед на ка пра ва и за шти ту у по ро ди ци, дру штву и др жа ви без 
об зи ра на ње го ва или лич на свој ства ро ди те ља, ста ра те ља и чла но ва по ро ди це.

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња8 про пи су је да су у уста но ви за бра ње-
не ак тив но сти ко је угро жа ва ју, ома ло ва жа ва ју, дис кри ми ни шу или из два ја ју ли ца, од но сно 

8 „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011, члан 44.
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гру пе ли ца, из ме ђу оста лог, и по осно ву на ци о нал не, ет нич ке, је зич ке при пад но сти и имов-
ног ста ња. Та ко ђе, за бра ње но је и под сти ца ње или не спре ча ва ње на ве де них ак тив но сти. Под 
дис кри ми на ци јом ли ца или гру пе ли ца, за кон сма тра, сва ко не по сред но или по сред но, на 
отво рен или при кри вен на чин, ис кљу чи ва ње или огра ни ча ва ње пра ва и сло бо да, не јед на ко 
по сту па ње или про пу шта ње чи ње ња, од но сно нео прав да но пра вље ње раз ли ка по вла ђи ва-
њем или да ва њем пр вен ства.

Од ред бе За ко на о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу9 про пи су ју да су за бра ње не све 
вр сте на си ља, зло ста вља ња и све ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју, дис кри ми ни шу или из два-
ја ју де ца, од но сно гру пе де це, по би ло ком осно ву, у скла ду са за ко ном.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је то ком по ступ ка утвр ди ла да су у не јед нак по ло-
жај ста вље на де ца ром ске на ци о нал но сти из ра се ље них ром ских по ро ди ца, у од но су на де цу 
не ром ске на ци о нал но сти и де цу ром ске на ци о нал но сти из по ро ди ца ко је су ме шта ни. Се гре-
га ци ја де це огле да се у фор ми ра њу по себ не гру пе ППП са мо за де цу ром ске на ци о нал но сти, 
и то из ра се ље них ром ских по ро ди ца, ко ја про грам по ха ђа одво је но од дру ге гру пе де це ко ју 
чи не де ца не ром ске на ци о нал не при пад но сти и јед но „ром ско де те ме шта на”.

Из из ја шње ња И. А, ди рек то ра ПУ М. Н. П. еви дент но је да он и не по ри че да де ца ром ске 
на ци о нал но сти из ра се ље них ром ских по ро ди ца по ха ђа ју ППП у одво је ној гру пи, од но сно 
гру пи ко ја је са ста вље на ис кљу чи во од де це ром ске на ци о нал но сти и то ра се ље них ром ских 
по ро ди ца и ис ти че да ро ди те љи де це не ром ске на ци о нал но сти при хва та ју са мо ром ску де цу 
ме шта на, а да од би ја ју сва ко спа ја ње њи хо ве де це са де цом из ра се ље них ром ских по ро ди-
ца. На тај на чин вр ши се из два ја ње и раз вр ста ва ње де це по лич ном свој ству, док је при су ство 
про шле и ове го ди не по јед ног де те та ром ске на ци о нал но сти из по ро ди ца ме шта на са мо 
на чин да се при кри је очи глед на се гре га ци ја ром ске де це из ра се ље них ром ских по ро ди ца. 
Са гле да ва ју ћи из не те ар гу мен те, очи глед но је да ни је би ло оправ да них и ра зум них раз ло га 
да се на осно ву лич них свој ста ва ста ве у не рав но пра ван по ло жај де ца ром ске на ци о нал но сти 
из ра се ље них по ро ди ца, у од но су на де цу не ром ских на ци о нал но сти и де цу ром ске на ци о-
нал но сти ко ја су ме шта ни.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти под се ћа да је Ре пу бли ка Ср би ја усво ји ла Стра-
те ги ју за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји10 ко јом се по ста вља ју осно ве за 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји и сма ње ње раз ли ке из ме ђу ром ске по пу-
ла ци је и оста лог ста нов ни штва. Обра зо ва ње и дис кри ми на ци ја су, из ме ђу оста лог, обла сти 
ко ји ма је стра те ги ја по себ но по све ти ла па жњу. Стра те ги ја на во ди да су Ро ми че сто из ло же ни 
раз ли чи тим об ли ци ма при кри ве не или отво ре не дис кри ми на ци је од стра не школ ских вла сти, 
на став ни ка, школ ског осо бља, дру ге де це и не ром ских ро ди те ља, као и да по вре ме но до ла-
зи до фор ми ра ња се гре ги ра них оде ље ња. Та ко ђе, Стра те ги ја на во ди ис ку ство да на став ни ци 
фор ми ра ње ова квих оде ље ња прав да ју по тре бом да се оде ље ња ујед на че ка ко би се на ста ва 
од ви ја ла ефи ка сни је и успе шни је, што ука зу је на ди дак тич ки при ступ ко ји ак це нат ста вља на 
на став ни ка и на ста ву, а не на ин ди ви ду а ли за ци ју и ко о пе ра тив ни при ступ.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. т. 7. и 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње и пре по ру-
чи ла ди рек то ру ПУ М. Но ви Па зар пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра у ци љу от кла ња ња по-
сле ди ца дис кри ми на тор ног по сту па ња.

9 „Сл. гла сник РС”, бр. 18/2010, члан 3. став 4.
10 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009
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При ту жба Д. З. Р. Д. М. про тив ОШ А. С. Л. Д. због дис кри ми на ци је
на осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

дел. бр. 84 / 20.1.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе Д. З. Р. Д. М. — О. К. из Н. ко ја 
је под не та про тив ОШ А. С. Л, се ло В. — Б. код Н. П. због дис кри ми на ци је де це 

на осно ву на ци о нал не при пад но сти. У при ту жби је на ве де но да су ОШ А. С. Л. фор-
ми ра на из дво је на оде ље ња ко ју по ха ђа ју са мо ром ска де ца из ин тер но ра се ље них по-
ро ди ца. Фор ми ра ње ова квих оде ље ња на ста ло је, из ме ђу оста лог, и због при ти са ка и 
прет њи ро ди те ља де це срп ске и бо шњач ке на ци о нал но сти, ко ји ма је на ро чи то сме та-
ла „не хи ги је на ром ске де це”. Због овог про бле ма одр жан је са ста нак са пред став ни ци-
ма оп шти не, шко ле и про свет не ин спек ци је на ко јем је на пра вљен план укљу чи ва ња 
ром ске де це у дру га оде ље ња. Ро ди те љи су вр ши ли ве ли ки при ти сак да се за ром ску 
де цу фор ми ра ју из дво је на оде ље ња, па су од лу чи ли и да не пу шта ју де цу у шко лу, од-
но сно, да њи хо ва де ца бој ко ту ју на ста ву. Та да су фор ми ра на из дво је на оде ље ња ко ја 
по ха ђа ју са мо ра се ље на ром ска де ца. На ста ва се од ви ја у учи о ни ца ма ко је се на ла зе у 
ста рој згра ди ко ја при па да ис тој шко ли, док се оста ла оде ље ња на ла зе у ре но ви ра ној 
згра ди. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да у овој шко ли по сто ји 
из дво је на оде ље ња ко ју чи не де ца са мо ром ске на ци о нал но сти из ра се ље них по ро ди-
ца и дру га гру па ко ју чи не пре те жно не ром ска де ца. На тај на чин вр ши се из два ја ње и 
раз вр ста ва ње де це на осно ву на ци о нал не при пад но сти. По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти да ла је ми шље ње да је ОШ А. С. Л. дис кри ми ни са ла де цу из ра се ље них 
ром ских по ро ди ца на осно ву на ци о нал не при пад но сти. Због то га им је да та пре по ру ка 
ди рек то ру да пре ду зме све рад ње и ме ре ко ји ма ће из вр ши ти де се гре га ци ју оде ље ња 
у ко ји ма су ис кљу чи во де ца ром ске на ци о нал не при пад но сти из ра се ље них по ро ди-
ца, да ор га ни зу је обу ку и еду ка ци ју за за по сле не у шко ли на те му дис кри ми на ци је, да 
кроз од го ва ра ју ће про гра ме обу ке и еду ка ци ју ме ђу уче ни ци ма раз ви ја ју дух то ле ран-
ци је и по што ва ња раз ли чи то сти, као и да ди рек тор шко ле ор га ни зо ва њем на ста ве, и 
од лу ка ма ко је до но си не кр ши За кон о за бра ни дис кри ми на ци је.

  
ОШ А. С. Л. Д., се ло В. — Б. код Н. П. је фор ми ра њем се гре ги са них оде ље ња у ко ји ма су 

ис кљу чи во де ца ром ске на ци о нал но сти и то из ра се ље них ром ских по ро ди ца, из вр ши ла дис-
кри ми на ци ју де це из ра се ље них ром ских по ро ди ца на осно ву на ци о нал не при пад но сти.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 1. и чла ну 39. став 
2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је ОШ А. С. Л. Д., се ло В. — Б. код Н. П.
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Д. М, ди рек тор ОШ А. С. Л, се ло В. — Б. код Н. П. ће по хит ном по ступ ку пред у зе ти све нео-

п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће из вр ши ти де се гре га ци ју оде ље ња у ко ји ма су уче ни ци 
ис кљу чи во де ца ром ске на ци о нал но сти из ра се ље них ром ских по ро ди ца.

Ди рек тор шко ле ће без од ла га ња пред у зе ти све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез-
бе ди ти да сви за по сле ни у шко ли про ђу обу ку/струч но уса вр ша ва ње на те му за бра не 
дис кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли са ност свих за по сле них.

Ди рек тор шко ле ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре из сво је над ле жно сти ка ко би се кроз 
од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма/ца ма раз ви јао дух то ле ран-
ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.

Ди рек тор шко ле ће убу ду ће во ди ти ра чу на да ор га ни зо ва њем на ста ве и сво јим од лу ка-
ма не кр ши од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, од но сно, да се су здр жи од нео-
прав да ног пра вље ња раз ли ке или не јед на ког по сту па ња и про пу шта ња (ис кљу чи ва ња, 
огра ни ча ва ња или да ва ња пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе ли ца, ко је се за сни ва 
на не ком лич ном свој ству.

Ди рек тор шко ле ће оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти, у ро ку од 30 да-
на од да на при је ма ми шље ња и пре по ру ке, о ме ра ма ко је ће спро ве сти у ци љу по сту па-
ња по пре по ру ци.

О б р а з л о ж е њ е

Д. З. Р. Д. М. — О. К. из Н. упу ти ло је По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти 13. ок то бра 
2011. го ди не при ту жбу у ко јој је на ве де но да се у ис ту ре ном оде ље њу ОШ А. С. Л. Д., се ло В. — 
Б., већ пе ту го ди ну за ре дом фор ми ра ју се гре ги са на оде ље ња за ром ску де цу, и то на ро чи то 
за ра се ље ну ром ску де цу, чи ме се вр ши дис кри ми на ци ја ром ске де це по осно ву при пад но сти 
ром ској на ци о нал ној ма њи ни. У при ту жби се, та ко ђе, на во ди:

да је и школ ске го ди не 2007/2008. фор ми ра но се гре ги са но оде ље ње пр вог раз ре да, ко је 
се са сто ја ло са мо од ром ске де це, и то због из у зет них при ти са ка и прет њи ме шта на се ла 
В. — Б. ко ји су срп ске и бо шњач ке на ци о нал но сти;

да је оп шти на Н. П. до не ла од лу ку да на пла цу у се лу В. сме сти ра се ље не ром ске по ро ди-
це ко је су до та да бо ра ви ли у бли зи ни кван та шке пи ја це у Н. П. а ко ји су по при ја ви са ни-
тар не и ко му нал не по ли ци је, мо ра ли да се са тог ме ста исе ле;

да је оп шти на ова кву од лу ку нај ве ро ват ни је до не ла због то га што у бли зи ни по сто ји и на-
се ље ло кал них Ро ма;

да се ра се ље на ром ска де ца упи су ју у шко лу уз не го до ва ње, прет ње и бој кот срп ских и 
бо шњач ких ро ди те ља ко ји не же ле да њи хо ва де ца бу ду у истом оде ље њу са ра се ље ном 
ром ском де цом, као и да на ро чи то има ју при мед бе на хи ги је ну ром ске де це;

да је на се ље ра се ље них ром ских по ро ди ца не ле га ли зо ва но та ко да се снаб де ва во дом 
по мо ћу ци стер не ко ја се два пу та не дељ но пу ни из град ског во до во да док је при кљу че ње 
на стру ју обез бе ђе но од ком ши ја;

да је школ ске го ди не 2009/2010. по но во фор ми ра но се гре ги са но оде ље ње;

да је одр жан са ста нак са пред став ни ци ма оп шти не, шко ле и про свет не ин спек ци је и да је 
на пра вљен оквир ни и ни кад фор ма ли зо ван план де се гре га ци је;
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да је као јед на од мо гућ но сти, због ста ри јег уз ра ста уче ни ка ко ји су школ ске 2007/2008. 
упи са ни у шко лу, пред ло же но њи хо во упу ћи ва ње на обра зо ва ње од ра слих као и да су 
за по сле ни у шко ли про шли обу ку за укљу чи ва ње у про грам Функ ци о нал но основ но обра-
зо ва ње од ра слих Ро ма, али да овај про грам ни кад ни је за жи вео у шко ли;

да је на по чет ку школ ске го ди не 2010/2011. О. к. до био по зив ди рек то ра шко ле да при-
су ству је ро ди тељ ском са стан ку у пр вом раз ре ду, за ко ји је по вод био зах тев ро ди те ља 
не ром ске де це да се фор ми ра се гре ги са но оде ље ње за ром ску де цу;

да су са стан ку при су ство ва ли пред став ни ци гра да Н. П. (град ски већ ник и ром ски ко ор ди-
на тор), као и ром ски и не ром ски ро ди те љи, ди рек тор и учи те љи ца, да су том при ли ком 
су пред став ни ци О. д. по зва ли ро ди те ље на со ли дар ност са љу ди ма ко ји жи ве у екс трем-
ном си ро ма штву и под се ти ли на јед на ка пра ва на ква ли тет но обра зо ва ње и за кон ску за-
бра ну се гре га ци је;

да ди рек тор на кон тог са стан ка ни је по пу стио под при ти ском и да је за др жао фор ми ра но 
ме шо ви то оде ље ње пр вог раз ре да, што је би ло мо гу ће због ма њег бро ја де це упи са не у 
пр ви раз ред;

да је школ ске 2011/2012. го ди не по ве ћан број де це упи са не у пр ви раз ред и да су не ром-
ски ро ди те љи вр ши ли ве ли ки при ти сак и то та ко што су до не ли од лу ку да њи хо ва де ца 
бој ко ту ју на ста ву;

да је фор ми ра но се гре ги са но оде ље ње пр вог раз ре да ко је по ха ђа ју са мо ра се ље на ром-
ска де ца, а да су у дру гом оде ље њу пр вог раз ре да пре све га не ром ска де ца и пар ло кал не 
ром ске де це ко ја су „при хва тљи ва” за не ром ске ро ди те ље и ко ја ће би ти „по ну ђе на” као 
до каз да у шко ли не ма се гре га ци је;

да је се гре га ци ја спе ци фич на и по про стор ним ре сур си ма шко ле јер ре но ви ра на школ ска 
згра да има че ти ри учи о ни це, на став нич ку кан це ла ри ју, про сто ри ју за по моћ но осо бље и 
то а ле те, та ко да пре по днев ном и по по днев ном сме ном шко ла по кри ва сва оде ље ња од I 
до VI II раз ре да. У не по сред ној бли зи ни ове ре но ви ра не згра де на ла зи се ста ра згра да са 
две учи о ни це ко ју ко ри сте пред школ ске при прем не гру пе, се гре ги са но оде ље ње пр вог 
раз ре да и се гре ги са но оде ље ње тре ћег раз ре да, а до про шле го ди не и се гре ги са но оде-
ље ње че твр тог раз ре да;

да ста ра згра да има ста ри брод ски под, ста ре клу пе и сто ли це и ни ка кав ди дак тич ки ма-
те ри јал, осим оног ко ји се ко ри сти за при прем ни пред школ ски про грам;

да се у се гре ги са ном оде ље њу че твр тог раз ре да сма њио број де це, па су де ца ко ја су 
на ста ви ла шко ло ва ње у пе том раз ре ду пре ба че на у ме шо ви то оде ље ње, где има ју про-
бле ме у адап та ци ји, не до ста је им са мо по у зда ње за усме но од го ва ра ње, као и да им не ки 
уче ни ци но вог оде ље ња за бра њу ју уче ство ва ње у екип ним спорт ским ак тив но сти ма ка-
да су без над зо ра на став ни ка.

Д. З. Р. Д. М. — О. К. је, по ред при ту жбе, до ста ви ло и до пис Ми ни стар ству про све те од 31. 
ја ну а ра и 9. сеп тем бра 2008. го ди не, као и за пи сник са са стан ка „За шти та де це ром ске на ци-
о нал не ма њи не од дис кри ми на ци је” од 7. апри ла 2008. го ди не.

У ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. став 4. 
и 37. став 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је упу ћен је зах тев Д. М., ди рек то ру ОШ А. С. Л, 
се ло В. — Б. код Н. П да се из ја сни о осно ва но сти при ту жбе.

ОШ А. С. Л. до ста ви ла је из ја шње ње у ко јем се на во ди сле де ће:
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да на во ди у при ту жби о се гре ги са ним оде ље њи ма ап со лут но ни су тач ни, те до ста вља 
број уче ни ка и оде ље ња шко ле за те ку ћу школ ску го ди ну, на осно ву че га се мо же за кљу-
чи ти ко ли ко је по де ла у оде ље њу би ло за прет ход них пет го ди на:

 пр ви раз ред 29 уче ни ка — 2 оде ље ња,

 дру ги раз ред 25 уче ни ка — 1 оде ље ње,

 тре ћи раз ред 37 уче ни ка — 2 оде ље ња,

 че твр ти раз ред 25 уче ни ка — 1 оде ље ње,

 пе ти раз ред 24 уче ни ка — 1 оде ље ње,

 ше сти раз ред 15 уче ни ка — 1 оде ље ње,

 сед ми раз ред 12 уче ни ка — 1 оде ље ње,

 осми раз ред 19 уче ни ка — 1 оде ље ње;

да је исти на да је до са да шње оде ље ње пе тог раз ре да би ло, од пр вог до че твр тог раз ре да 
по де ље но у два оде ље ња, из раз ло га што су де ца из ра се ље них под руч ја ром ске по пу ла-
ци је у шко лу до ве де на са за ка шње њем и да су се сви за јед но сло жи ли да то бу де по себ но 
оде ље ње, што се по ка за ло као оправ да но, иако су за то би ли ту же ни код Ми ни стар ства 
про све те, али ни су окри вље ни јер су ра ди ли по са ве ту школ ских упра ва и ми ни стра;

да су за те ку ћу школ ску го ди ну има ли де це из две гру пе ко ја су по ха ђа ле пред школ ску 
на ста ву и да је ди рек тор основ не шко ле при ја вио јед но оде ље ње пр вог раз ре да од 25 
уче ни ка и да је, због то га, је дан учи тељ мо рао би ти про гла шен тех но ло шким ви шком;

да су ро ди те љи ис кљу чи во тра жи ли да оде ље ња оста ну ка ква су би ла и у пред школ ској 
на ста ви или у про тив ном не ће сла ти сво ју де цу у шко лу; да су пр вих не ко ли ко да на шко лу 
по ха ђа ли са мо уче ни ци ром ске по пу ла ци је и да су о то ме и ди рек тор и ро ди те љи оба ве-
сти ли Школ ску упра ву у Н. П. и К. и да су шко лу об и шли оп штин ски ин спек то ри, на чел ник 
Школ ске упра ве Н. П. и ре пу блич ки ин спек тор из К.;

да је пр ви раз ред по де љен на два оде ље ња јер у јед ном оде ље њу не сме би ти ви ше од 
2-3 уче ни ка ко ји ра де по по себ ном про гра му ин клу зив ног обра зо ва ња и да тре нут но има 
15 уче ни ка у јед ном оде ље њу, где је осам уче ни ка срп ске на ци о нал но сти, је дан бо шњач-
ке и шест ром ске на ци о нал но сти, од ко јих дво је ра де по по себ ном про гра му, а да у дру-
гом оде ље њу тре нут но има та ко ђе 15 уче ни ка ром ске на ци о нал но сти од ко јих тро је ра де 
по по себ ном про гра му;

да оба оде ље ња пр вог раз ре да ра де у ис тој сме ни, по истом рас по ре ду ча со ва, ме ђу соб-
но са ра ђу ју и за јед но су на ча со ви ма фи зич ког вас пи та ња и ве ро на у ке и да про тив ова кве 
по де ле ни је био ни је дан ро ди тељ ром ске по пу ла ци је;

да је те шко утвр ди ти број ром ске де це по оде ље њи ма, јер њи хов број из го ди не у го ди-
ну, од но сно из раз ре да у раз ред опа да; да их има нај ви ше у сеп тем бру, а ка сни је њи хо во 
по ха ђа ње на ста ве по сте пе но опа да;

да је у пр вом раз ре ду од 30 уче ни ка њих 21 ром ске на ци о нал но сти, да су рас по ре ђе ни у 
два оде ље ња (I-1 шест уче ни ка и I-2 15 уче ни ка) у II раз ре ду — осам уче ни ка, у III раз ре ду 
23 уче ни ка (III-1 шест уче ни ка и III-2 17 уче ни ка), у IV раз ре ду 12 уче ни ка, у V раз ре ду де-
сет уче ни ка, у VI раз ре ду је дан уче ник, у VII не ма уче ни ка ром ске на ци о нал но сти и у VI II 
раз ре ду је дан уче ник ром ске на ци о нал но сти;
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да су ром ска де ца са мо у два слу ча ја из дво је на у по себ на оде ље ња — а) за то што ве ћи на 
њих ни је по ха ђа ла пред школ ско обра зо ва ње, б) не по зна ва ње срп ског је зи ка и в) то тал-
на хи ги јен ска за пу ште ност, за тим раз ли чи то ста ро сно до ба (би ло је и оже ње них у пр вом 
раз ре ду);

да не ма ни ма ло исти не да не ко на мер но вр ши се гре га ци ју уче ни ка по на ци о нал ној осно-
ви, већ сма тра ју да на тај на чин по ма жу де ци да се што бр же укљу че у рад шко ле.

Уз из ја шње ње је до ста вљен и за пи сник о ин спек циј ском над зо ру број: 423-614-00380/2011-
12 од 19. сеп тем бра 2011. го ди не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је11 у чла ну 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или 
по сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста-
ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

За кон о за бра ни дис кри ми на ци је у чла ну 19. про пи су је да сва ко има пра во на пред школ-
ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви-
ма, у скла ду са за ко ном. Ста вом 2. истог чла на је за бра ње но ли цу или гру пи ли ца на осно ву 
њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или 
ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа 
у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном 
свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту-
па ти пре ма њи ма. Од ред бе чла на 22. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи су ју да сва ко 
де те, од но сно ма ло лет ник има јед на ка пра ва и за шти ту у по ро ди ци, дру штву и др жа ви без 
об зи ра на ње го ва или лич на свој ства ро ди те ља, ста ра те ља и чла но ва по ро ди це.

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња12 про пи су је да су у уста но ви за бра ње-
не ак тив но сти ко је угро жа ва ју, ома ло ва жа ва ју, дис кри ми ни шу или из два ја ју ли ца, од но сно 
гру пе ли ца, из ме ђу оста лог, и по осно ву на ци о нал не, ет нич ке, је зич ке при пад но сти и имов ног 
ста ња. Та ко ђе, за бра ње но је и под сти ца ње или не спре ча ва ње ових ак тив но сти. Дис кри ми на-
ци ја ли ца или гру пе ли ца је сва ко не по сред но или по сред но, на отво рен или при кри вен на-
чин, ис кљу чи ва ње или огра ни ча ва ње пра ва и сло бо да, не јед на ко по сту па ње или про пу шта ње 
чи ње ња, од но сно нео прав да но пра вље ње раз ли ка по вла ђи ва њем или да ва њем пр вен ства.

Ана ли зом при ту жбе О. к. и из ја шње ња ОШ А. С. Л. Д., се ло В. — Б. код Н. П, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти утвр ђу је да су у не јед нак по ло жај ста вље на де ца ром ске на ци о нал-
но сти, по себ но де ца из ра се ље них по ро ди ца, у од но су на де цу не ром ских на ци о нал но сти. 
Се гре га ци ја де це огле да се у фор ми ра њу по себ ног оде ље ња пр вог раз ре да основ не шко ле 
са мо за де цу ром ске на ци о нал но сти из ра се ље них по ро ди ца. Уче ни ци се гре ги са них оде ље ња 
пр вог и тре ћег раз ре да основ не шко ле на ста ву по ха ђа ју, за јед но са де цом пред школ ског про-
гра ма, у по себ ној згра ди (згра ди ста ре шко ле), док уче ни ци дру гих оде ље ња основ не шко ле 
на ста ву по ха ђа ју у но вој, ре но ви ра ној школ ској згра ди.

У из ја шње њу Д. М., ди рек то ра ОШ А. С. Л. ви ди се да су фор ми ра на два оде ље ња пр вог 
раз ре да са укуп но 30 уче ни ка. Оде ље ње I-1 по ха ђа пет на е сто ро де це, од че га су ше сто ро Ро-
ми, а у оде ље њу I-2 има 15 уче ни ка ром ске на ци о нал но сти. У два оде ље ња тре ћег раз ре ду 
укуп но има 37 уче ни ка, од че га III-1 по ха ђа ше сто ро Ро ма, а III-2 17 уче ни ка ис кљу чи во ром ске 
на ци о нал но сти. Се гре ги са на оде ље ња чи не де ца ром ске на ци о нал но сти из ра се ље них по ро-

11 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/2006
12 „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011, члан 44.
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ди ца, док се у дру гом оде ље њу на ла зи не ко ли ко де це ром ске на ци о нал но сти из по ро ди ца 
ме шта на. На тај на чин вр ши се из два ја ње и раз вр ста ва ње де це по лич ном свој ству, док је 
при су ство ма лог бро ја де це ром ске на ци о нал но сти из по ро ди ца ме шта на са мо на чин да се 
при кри је очи глед на се гре га ци ја ром ске де це. Са гле да ва ју ћи из не те ар гу мен те, еви дент но је 
да ни је би ло и да не мо же би ти оправ да них и ра зум них раз ло га да се јед на гру па де це се-
гре ги ше у од но су на сву оста лу де цу на осно ву на ци о нал не при пад но сти и чи ње ни це да су из 
ра се ље них по ро ди ца.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти под се ћа да је Ре пу бли ка Ср би ја усво ји ла Стра-
те ги ју за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји13 ко јом се по ста вља ју осно ви за 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји и сма ње ње раз ли ка из ме ђу ром ске по пу-
ла ци је и оста лог ста нов ни штва. Обра зо ва ње и дис кри ми на ци ја су, из ме ђу оста лог, обла сти 
ко ји ма је по све ће на по себ на па жња, те је на ве де но да су Ро ми че сто из ло же ни раз ли чи тим 
об ли ци ма при кри ве не или отво ре не дис кри ми на ци је у ве зи обра зо ва ња и то од стра не школ-
ских вла сти, на став ни ка, школ ског осо бља, дру ге де це и не ром ских ро ди те ља, као и да по вре-
ме но до ла зи до фор ми ра ња се гре ги са них оде ље ња. Та ко ђе, у Стра те ги ји се на во ди да се фор-
ми ра ње ова квих оде ље ња че сто прав да по тре бом да се оде ље ња ујед на че ка ко би се на ста ва 
од ви ја ла ефи ка сни је и успе шни је, што ука зу је на ди дак тич ки при ступ ко ји ак це нат ста вља на 
на став ни ка и на ста ву, а не на ин ди ви ду а ли за ци ју и ко о пе ра тив ни при ступ.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. тач ке 7. и 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње и пре по-
ру чи ла ди рек то ру ОШ А. С. Л, се ло В. — Б. код Н. П. пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра у ци љу 
от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по сту па ња.

13 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009
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При ту жба Р. про тив ви ше ли ца и ин сти ту ци ја због дис кри ми на ци је
на осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

дел. бр. 1737 / 7.11.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под не ла ор га ни за ци ја 
P. из Б. про тив Упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру, омла ди ну и спорт гра да Ни ша, 

Основ не шко ле В. К. и ди рек то ра шко ле, као од го вор ног ли ца због се гре га ци је ром-
ске де це у Основ ној шко ли В. К. У при ту жби је на ве де но да се основ на шко ла на ла зи у 
цен тру гра да, да је шко лу по ха ђао ве ли ки број ром ске де це, али до кра ја де ве де се тих 
го ди на у шко ли су би ла рав но мер но за сту пље на ром ска и не ром ска де ца, док је од кра-
ја де ве де се тих го ди на, се гре га ци је по ста ла уоч љи ва. У из ја шње њу на чел ни це Упра ве 
за обра зо ва ње, кул ту ру и омла ди ну на ве де но је да ро ди те љи има ју пра во да упи су ју 
де цу у ко ју год шко лу же ле, али да је Скуп шти на гра да упо зна та са овим про бле мом, 
те је од лу чи ла да ће при ли ком из ра де Стра те ги је за уна пре ђи ва ње ин клу зив ног обра-
зо ва ња ром ске де це у овом гра ду ана ли зи ра ти и об ра ђи ва ти овај про блем. Ди рек тор 
шко ле је на вео да сва ке школ ске го ди не по ку ша ва да при ву че не ром ску де цу да се упи-
шу у шко лу, да ор га ни зу је пре зен та ци је и ме диј ски про мо ви ше шко лу, али без успе ха, 
те је ис та као да шко ла не ма мо гућ но сти да са ма ре ши овај про блем и да се за по моћ 
обра ћа ла над ле жним ин сти ту ци ја ма. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти утвр ди-
ла је да је шко ла би ла све сна про бле ма из два ја ња ром ске де це, да се за по моћ обра ти ла 
Школ ској упра ви гра да, Град ској упра ви и Са ве ту за ме ђу на ци о нал не од но се. По ред 
то га, шко ла је оба вља ла раз го во ре са ро ди те љи ма бу ду ћих уче ни ка пр вог раз ре да, ме-
диј ски се пред ста вља ла, ор га ни зо ва ла окру гли сто, али да су ре зул та ти из о ста ли. Скуп-
шти на гра да је до не ла од лу ку да ће при ли ком до но ше ња Стра те ги је за уна пре ђи ва ње 
ин клу зив ног обра зо ва ња ром ске де це ана ли зи ра ти и об ра ди ти све чи ње ни це ве за не за 
из два ја ње ром ске де це у овој шко ли. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је 
ми шље ње да ОШ В. К, Град ска упра ва и Ми ни стар ство про све те, сво јим ак тив но сти ма 
и по сту па њем, ни су из вр ши ли дис кри ми на ци ју. Ме ђу тим, овим ин сти ту ци ја ма је пре-
по ру че но да за јед нич ким ак тив но сти ма и у са рад њи са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру-
штва пре ду зму све ме ре и ак тив но сти ка ко би за јед нич ки ре ши ли про блем из два ја ње, 
тј. пре ве ли ког бро ја ром ске де це у од но су на оста лу де цу ове шко ле.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се при ту жбом обра ти ла не вла ди на ор га ни за-

ци ја P. из Б, због се гре га ци је ром ске де це у Основ ној шко ли В. К.

1.2. У при ту жби је на ве де но:

да припaдници рoмскe нaциoнaлнe ма њи не спа да ју у jeдну oд нај у гро же ни јих кaтeгoриja 
стaнoвникa у Србиjи, као и да у нajвeћем брojу живe у дубoкoм сирoмaшт ву, нajчeшћe 
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у нeфoрмaлним нaсeљимa и у услoвимa кojи ни су дoстojни зa живoт чoвeкa. Исто је и 
са Рoмимa кojи живe вaн нeфoрмaлних нaсeљa јер се и они свaкoднeвнo сусрeћу сa 
дискриминaциjoм у гoтoвo свaкoм сeгмeнту живoтa;

да сeгрeгaциjа у ОШ В. К. пoстojи ду ги низ гoдинa, као и да се шко ла нaлaзи у цeнтру 
Нишa, у бли зи ни рoмскoг нaсeљa пoзнaтoг пoд нaзивoм „Бeoгрaд мaхaлa”. Ову шкoлу је 
oдувeк пoхaђao вeлики брoj рoмскe дeцe, али свe дo крaja дeвeдeсeтих гoдинa у шко ли су 
рaвнoмeрнo билa зaступљeнa и рoмскa и нeрoмскa дeцa. Meђутим, од крajа дeвeдeсeтих 
гoдинa ситуaциja je пoчeлa дрaстичнo дa сe мeњa, a пojaвa сeгрeгaциje пoстaлa je свe 
уoчљивиja;

да је нa oву пojaву и рaниje укaзивaнo грaдским влaстимa у Ни шу ка да је и aпeлoвaнo дa 
сe сeгрeгaциja у oвoj шкoли нa врeмe спрeчи и зaустaви;

да да нас пре ко 90% уче ни ка ОШ В. К. чинe дeцa рoмскe нaциoнaлнoсти, a свeгa пo двa 
дo три дeтeтa у jeднoj гeнeрaциjи припaдajу нeрoмскoм стaнoвништ ву. Oвaквa ситуaциja 
je вeoмa зaбрињaвajућa, нaрoчитo укoликo сe узмe у oб зир дa вeћ вишe oд 10 гoдинa 
прeдстaвници oвe шкoлe и дру гих рeлeвaнтних град ских институциja ни су прeдузeли 
ниш тa дa сe сeгрeгaциjа у ОШ В. К. спрeчи и дa сe њeнe нeгaтивнe пoслeдицe oт клoнe.

1.3. У при ту жби је пред ло же но из во ђе ње до ка за сaслушaњeм A. С, дирeк тoркe удружeњa O, 
јер је у пeриoду oд 2002. дo 2004. гoдинe рaдилa кao пeдaгoш ка aсистeнтки ња у ОШ В. К.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је је дин ствен по сту пак, са гла сно чл. 
117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку,14 у ве зи са чл. 40. ст. 4. За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је.

1.5. У ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. 
ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,15 у то ку по ступ ка је при ба вље но 
из ја шње ње Упра ве за обра зо ва ње кул ту ру, омла ди ну и спорт гра да Ни ша и из ја шње ње 
ОШ В. К.

1.6. У из ја шње њу Ј. В, на чел ни це Упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру, омла ди ну и спорт, из ме ђу 
оста лог је на ве де но:

да је на осно ву чл. 29. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња,16 чл. 1. и З. 
Уред бе о кри те ри ју ми ма за до но ше ње ак та о мре жи пред школ ских уста но ва и ак та о 
мре жи основ них шко ла,17 Скуп шти на гра да Ни ша до не ла Од лу ку о мре жи основ них шко-
ла на те ри то ри ји гра да Ни ша,18 ко јом је по ред оста лих, пла ни ра на и ОШ В. К;

да је За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња у чл. 98. про пи са но да је шко ла 
ду жна да упи ше сва ко де те са под руч ја шко ле, али да шко ла мо же да упи ше и де те са под-
руч ја дру ге шко ле, на зах тев ро ди те ља, у скла ду са мо гућ но сти ма шко ле. Ро ди тељ, од но сно 
ста ра тељ мо же да иза бе ре основ ну шко лу у ко ју ће да упи ше де те под но ше њем зах те ва иза-
бра ној шко ли нај ка сни је до 1. фе бру а ра те ку ће ка лен дар ске го ди не у ко јој се вр ши упис;

14 „Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гла сник РС”, бр. 30/10
15 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
16 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11
17 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 80/10
18 „Слу жбе ни лист гра да Ни ша” бр. 60/11
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да с об зи ром на чи ње ни цу да за ко ном ни је про пи са но да сва де ца са под руч ја јед не шко-
ле мо гу да бу ду упи са на са мо у ту шко лу, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ни је над ле жна и 
ни је у мо гућ но сти да ути че на од лу ку ро ди те ља у ко ју шко лу ће упи са ти де те;

да је Скуп шти на гра да Ни ша још 2007. го ди не до не ла Де кла ра ци ју о оства ри ва њу јед на-
ког пра ва на обра зо ва ње све де це,19 ко ја је од раз ста ва гра да Ни ша ка да је у пи та њу јед-
на ко пра во на обра зо ва ње све де це;

да у скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве има ју са мо над ле жност за до но ше ње ак та о мре жи основ них шко ла и за фи-
нан си ра ње де ла еко ном ске це не обра зо ва ња и вас пи та ња де це и уче ни ка;

да су За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња у чл. 151. де фи ни са ни по сло-
ви струч но-пе да го шког над зо ра у сми слу са ве то ва ња и пру жа ња струч не по мо ћи уста-
но ви у обез бе ђи ва њу за шти те де це, уче ни ка и за по сле них од дис кри ми на ци је, на си ља, 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у уста но ви, што је у над ле жно сти про свет ног са вет ни ка 
при Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;

да је про блем ве ћег бро ја ром ске де це ко ја су упи са на у ОШ В. К. ком плек сан, мул ти ди-
сци пли на ран и да зах те ва укљу чи ва ње ин сти ту ци ја са свих ни воа вла сти. У ре ша ва њу 
овог про бле ма, ве ли ки до при нос би мо гла да да ју удру же ња гра ђа на ко ја се ба ве про бле-
ми ма ром ске на ци о нал не ма њи не, ко ја до са да ни су има ла кон крет не пред ло ге у сми слу 
ре ша ва ња про бле ма;

1.7. Уз из ја шње ње на при ту жбу Упра ва за обра зо ва ње, кул ту ру, омла ди ну и спорт Ни ша до-
ста ви ла је и Де кла ра ци ју о оства ри ва њу јед на ког пра ва на обра зо ва ње све де це.20

1.8. У из ја шње њу на при ту жбу С. Ђ, ди рек тор ке ОШ В. К, на ве де но је:

да се ОШ на ла зи у ши рем цен тру гра да, у ин ду стриј ској зо ни оп шти не Ц. к. и да су у ње-
ној бли зи ни раз ли чи ти ва жни објек ти гра да Ни ша, а да на се ље „Бе о град ма ла” на се ља ва 
пре те жно ста нов ни штво ром ске на ци о нал но сти, што је од у век усло вља ва ло мул ти-ет-
нич ку струк ту ру уче ни ка ове шко ле;

да је мо то шко ле „Де те је цен тар све та” и да се вас пит но обра зов ни про цес од ви ја при ме-
ном зна ња и ве шти на на став ног ка дра, не го ва њем ве шти на уче ња, ин ди ви ду а ли зо ва ног 
paдa, не го ва њем то ле ран ци је, по што ва њем раз ли чи то сти. У ци љу кре и ра ња шко ле по 
ме ри де те та, зна чај ну уло гу има и са рад ња са по ро ди цом, по што ва ње прин ци па де мо-
кра тич но сти, по што ва ње пра ва де те та и пре ва зи ла же ње пред ра су да;

да с об зи ром на на ве де не окол но сти и пад на та ли те та у Ре пу бли ци Ср би ји де ша ва ње се 
мо же сма тра ти при род ним про це сом у ко ме бли зи на ром ског на се ља на овој те ри то ри ји ре-
зул ти ра ве ћим упи сом де це ром ске на ци о нал но сти, као и да је ва же ћим про пи си ма пра во 
на обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње га ран то ва но сви ма под јед на ким усло ви ма;

да би шко ла пре кр ши ла ва же ће за ко не уко ли ко не би упи са ла сву де цу ко ја се за упис 
при ја вљу ју, ка ко са те ри то ри је на ко јој се шко ла на ла зи, та ко и са дру гих те ри то ри ја, без 
об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну при пад ност;

да су шко ла и дру ге ре ле вант не ин сти ту ци је пред у зи ма ле ак тив но сти ко је би до при не ле 
де се гре га ци ји, ко ја је ве о ма спор про цес;

19 „Слу жбе ни лист Гра да Ни ша” бр. 81/07
20 Исто.



36  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

да шко ла са ло кал ном за јед ни цом, ши ром дру штве ном сре ди ном, са не вла ди ним ор га-
ни за ци ја ма и дру гим ак те ри ма са ра ђу је у ци љу по сти за ња пу ног скла да из ме ђу ин ди ви-
ду ал ног и дру штве ног ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу. Пси хо лог шко ле је у Ти му за 
из ра ду Ло кал не стра те ги је за ин те гра ци ју Ро ма у обра зов ни си стем и члан је ло кал ног 
ти ма за „Јед на ке шан се у обра зо ва њу”;

да у до са да шњем ра ду шко ле ни је за бе ле же на нијед на при ту жба уче ни ка, ро ди те ља ни-
ти над ле жних ин сти ту ци ја због дис кри ми на ци је, да су све ак тив но сти у го ди шњим пла-
но ви ма ра да шко ле, а да су све на став не и ван на став не ак тив но сти усме ре не ка по бољ-
ша њу ква ли те та ра да шко ле;

да овај циљ под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње ме то да и са др жа ја ра да по тре ба ма и спе ци-
фич но сти ма уче ни ка (обра зов ним, је зич ким ба ри је ра ма, ис ку стве ним и кул ту ро ло шким 
раз ли ка ма), као и ак тив но сти ма у ве зи са по бољ ша њем ко му ни ка ци је и са рад ње на ре-
ла ци ји шко ла-уче ник-по ро ди ца. Про грам ске ак тив но сти шко ле би ле су усме ре не на по-
ди за ње ком пе тен ци ја на став ног ка дра за рад са уче ни ци ма и ро ди те љи ма ром ске на ци-
о нал не ма њи не (на став ни ци при ме њу ју зна ња и ве шти не ко је су сте кли на акре ди то ва-
ним се ми на ри ма о не на сил ној ко му ни ка ци ји, пре ва зи ла же њу сте ре о ти па и пред ра су да, 
ува жа ва њу кул тур ног иден ти те та, раз ви ја ње са рад ње, раз у ме ва ња и то ле ран ци је и др), а 
пра ви ла по на ша ња уче ни ка и за по сле них ни су дис кри ми на тор на, јер ва же за све;

да је шко ла ак тив но спро во ди ла ан ти ди скри ми на тор ни про грам кроз све сег мен те ра да, 
та ко да је ре а ли зо ван про је кат „Јед на ке шан се — Ro ma Edu ca tion Ini ti a ti ve, ин те гра ци ја 
ром ске де це и мла дих у си стем обра зо ва ња”. Про је кат је спро ве ден у школ ској го ди ни 
2003/04 и 2005/06, а по др жа ли су га Edu ca tion Sup port Pro gram из Бу дим пе ште, Фонд за 
отво ре но дру штво Бе о град и УНИ ЦЕФ;

да су у окви ру овог про јек та ре а ли зо ва ни број ни пот про јек ти, као што су: „То смо ми” — 
про мо ци ја ОШ В. К.; „Же ли мо ви ше, мо же мо ви ше” — при прем на на ста ва за уче ни ке 8. 
раз ре да за по ла га ње ква ли фи ка ци о них ис пи та за упис у сред ње шко ле; „Ко рак да ље” — 
обо га ћи ва ње мо де ла са рад ње на ре ла ци ји шко ла-по ро ди ца-уче ник; „Раз ви ја ње ка дра 
за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња Ро ма” — из ра да сту ди је слу ча ја; Из ра да фла је ра за про-
мо ци ју шко ле у но вом стам бе ном на се љу у бли зи ни шко ле. Та ко ђе, кроз овај про је кат је 
афир ми сан рад ром ског, од но сно, са да пе да го шког аси стен та, ко ји је у функ ци ји пру жа ња 
по др шке уче ни ци ма, ро ди те љи ма и на став ни ци ма у про це су шко ло ва ња ра ди оства ри-
ва ња ду го роч них стра те шких ци ље ва обра зо ва ња, укљу чу ју ћи по себ но мар ги на ли зо ва не 
дру штве не гру пе;

да су ре а ли зо ва ни и дру ги про јек ти као што су: „Про је кат гра ђа нин” — под сти ца ње де-
чи је ини ци ја ти ве за ре ша ва ње ак ту ел них про бле ма уче ни ка; „Шко ла фуд ба ла” — не го-
ва ње здра вих сти ло ва жи во та, до брих ме ђу људ ских од но са и тим ског ра да; „Деч ји пар-
ла мент”; „Ма ла шко ла по ро дич ног жи во та” и др. Ура ђе на је при пре ма и про дук ци ја два 
игра на фил ма „Пси хо со ци јал на по др шка за де цу, же не и по ро ди це у ре ад ми си ји” — пре-
вен ци ја по ро дич ног на си ља, а сни мље на су и два фил ма у ко ји ма су зна чај ну уло гу има ли 
и уче ни ци и за по сле ни у шко ли и то „Обра зо ва њем до бо љег су тра” ко ји је до био на гра ду 
УНИ ЦЕФ-а (2009) и филм „Обра зо ва ње Ро ма” (2009);

да је школ ске 2010/11 го ди не, у са рад њи са парт нер ским шко ла ма ОШ „Ра до је До ма но-
вић” и ОШ „Све ти Са ва”, ре а ли зо ван про је кат „Шко ла без на си ља”;

да је би ла зна чај на уло га шко ле у про јек ту „Обра зо ва ње за све”, у окви ру ко јег су на став-
ни ци про шли обу ке ко је се од но се на по бољ ша ње до ступ но сти и уна пре ђе ња ква ли те та 



ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ТУ ЖБА МА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈУ ДЕ ЦЕ  37 

обра зо ва ња и вас пи та ња за де цу мар ги на ли зо ва них гру па и по др шка раз во ју ан ти ди-
скри ми на тор не кул ту ре у обра зов но вас пит ним уста но ва ма. По ред то га, ре а ли зо ва ни су 
и број ни еду ка тив ни и пре вен тив ни про гра ми и ак тив но сти у шко ли (као што су ра ди о ни-
це на те му за бра не на си ља, ре про дук тив ног здра вља, дис кри ми на ци је, пра ва де те та, тр-
го ви не љу ди ма, бо ле сти ма за ви сно сти и др.) а шко ла је уче ство ва ла и оства ри ла за па же не 
ре зул та та на мно го број ним кон кур си ма, так ми че њи ма, тур ни ри ма, фо ру ми ма и др.;

да је узи ма ју ћи све на ве де но у об зир ја сно да је при ту жба нео сно ва на и да шко ла ула же 
ве ли ке на по ре, као и да из ла зи у су срет мно гим по тре ба ма уче ни ка. Ме ђу тим, за оства-
ре ње овог стра те шког ци ља по треб на је ве ћа др жав на и ин сти ту ци о нал на по др шка;

да шко ла већ ду же вре ме ука зу је ло кал ној за јед ни ци и Школ ској упра ви на про блем се-
гре га ци је уче ни ка ром ске на ци о нал но сти и да по ку ша ва да ре ши овај про блем у до ме ну 
сво је од го вор но сти, али се већ го ди на ма ис по ста вља да про блем пре ва зи ла зи ка па ци те-
те и де ло круг ра да шко ле. У том сми слу је шко ли по треб на мно го ве ћа по др шка ло кал не 
за јед ни це, дру гих шко ла из окру же ња и школ ске упра ве ка ко би се ова спон та на се гре га-
ци ја пре ва зи шла.

1.9. Ра ди пот пу ни јег утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња у ОШ В. К, По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти за тра жи ла је из ја шње ње Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја.

1.10. У из ја шње њу Ми ни стар ства про све те на у ке и тех но ло шког раз во ја, на ве де но је:

да је овај ор ган пред у зео од го ва ра ју ће ме ре и да је при ту жбу про сле ди ло Оде ље њу за 
ин спек циј ске по сло ве у уста но ва ма пред школ ског, основ ног, сред њег и ви со ког обра зо-
ва ња, ра ди утвр ђи ва ња осно ва но сти, као и да ће на кон из вр ше ног ин спек циј ског над зо-
ра оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти.

1.11. Ме ђу тим, из ја шње ње ко је је тре ба ло да усле ди на кон ин спек циј ског над зо ра, ни је до-
ста вље но По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти.

.      
2.1. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је Скуп шти на гра да Ни ша Од лу ком о мре жи основ них 

шко ла на те ри то ри ји гра да Ни ша,21 утвр ди ла број и про стор ни рас по ред основ них шко-
ла, шко ла за основ но обра зо ва ње и вас пи та ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, шко ле 
за основ но му зич ко обра зо ва ње и шко ле за обра зо ва ње од ра слих на те ри то ри ји гра да 
Ни ша. У окви ру мре же основ них шко ла пла ни ра на је и Основ на шко ла В. К.

2.2. Ме ђу стра на ма је не спор но да се у бли зи ни ОШ В. К. на ла зи и ром ско на се ље „Бе о град 
ма ла” и да су уче ни ци ове шко ле у нај ве ћем бро ју при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма-
њи не.

2.3. Утвр ђе но је и да је ОШ В. К. спро ве ла ве ли ки број про је ка та ко ји су би ли на ме ње ни де-
ци и на став ни ци ма ове шко ле, а да је за ре ша ва ње овог про бле ма ру ко вод ство шко ле 
тра жи по моћ од ло кал не за јед ни це, дру гих шко ла из окру же ња и Школ ске упра ве.

2.4. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је ло кал на са мо у пра ва упо зна та са си ту а ци јом у ОШ В. 
К. и да је ста ва да не ма над ле жност за са мо стал но ре ша ва ње овог про бле ма. Про блем 
пре по зна је као ком плек сан, мул ти ди сци пли на ран, а за ње го во ре ша ва ње је по треб но 

21 „Сл. лист гра да Ни ша”, бр. 60/2011
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укљу чи ва ње ин сти ту ци ја свих ни воа вла сти, као и да би ве ли ки до при нос мо гла да да ју 
удру же ња гра ђа на ко ја се ба ве про бле ми ма ром ске на ци о нал не ма њи не.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.22

3.3. Устав Ре пу бли ке Ср би је23 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.24

3.4. Устав на за бра на дис кри ми на ци је раз ра ђе на је За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је25 је 
дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на-
ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен-
ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска 
ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, 
др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или 
по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном 
ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном 
и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по ли тич-
ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по ста-
вље ним лич ним свој стви ма. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је за бра њу је дис кри ми на-
ци ју у обла сти обра зо ва ња26 и про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, 
сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а за-

22 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.
23 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
24 Чл. 21. Уста ва РС.
25 Чл. 2. 
26 Чл. 19. 
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бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне-
мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте-
жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно 
обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и 
на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.5. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња та ко ђе је за бра ње на дис кри-
ми на ци ја,27 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни-
шу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, 
jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у 
рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, 
имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или не спре ча ва ње 
тaквих aк тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje 
зaбрaнa дискриминaциje. Овај за кон про пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe 
лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe 
или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, 
oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, 
док не сма тра дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa 
пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у 
нejeднaкoм пoлoжajу.

3.6. Пи та ње упи са де те та у основ ну шко лу28 ре гу ли са но је чл. 98. За ко на о осно ва ма си сте-
ма вас пи та ња и обра зо ва ња, и то та ко што је про пи са но да је шкoлa дужнa дa упишe 
свaкo дeтe сa пoдручja шкoлe, а мoжe дa упишe и дeтe сa пoдручja другe шкoлe, нa 
зaхтeв рoдитeљa и у склaду сa мoгућнoстимa шкoлe. По ред то га, рoдитeљ, oднoснo 
стaрaтeљ мoжe дa изaбeрe oснoвну шкoлу у кojу ћe дa упишe дeтe пoднoшeњeм зaхтeвa 
изaбрaнoj шкoли нajкaсниje дo 1. фeбруaрa тeкућe кaлeндaрскe гoдинe у кojoj сe вр ши 
упис. Из на ве де них од ре да ба ја сно про из ла зи на ко ји на чин се де ца упи су ју у основ ну 
шко лу, као и да би шко ла, од би ја ју ћи да упи ше де те због ње го ве на ци о нал не при пад-
но сти, по сту па ла су прот но ва же ћим про пи си ма.

3.7. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ко ри сти при ли ку да под се ти да је до но ше њем 
Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји,29 Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је по ста ви ла као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји, 
са ци љем сма ње ња раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по ло жа ја ром ске по пу ла ци је и оста лог 
ста нов ни штва. Део овог до ку мен та се од но си и на ста ње у систeму oбрaзoвaњa,30 у ко-
јем је, из ме ђу оста лог, на ве де но и да су Рoми чeстo излoжeни рaзличитим oблицимa 
прикривeнe или oтвoрeнe дискриминaциje ко ју вр ше шкoлских влaсти, нaстaвници, 
шкoлскo oсoбље, дру га дeца и рoдитeљи дру ге де це. Стратегијa ука зу је и на про блем 
сeгрeгисаних oдeљeњa, а на во ди да је по не кад у осно ви фор ми ра ња ова квих оде ље ња 
oтвoрeна дискриминaтoрска идeoлoгиjа. По је ди не ор га ни за ци је на во ди ле су примeрe 
сeгрeгисаних oдeљeњa кoja су фoрмирaнa јер су сe нeрoмски рoдитeљи прoтивили 
вeћoj зaступљeнoсти учeникa рoмскe нaциoнaлнoсти, док су за по сле ни у шко ла ма та ко 
фор ми ра на оде ље ња прав да ли по тре бом да се oдeљeњa уjeднaчe, кaкo би сe нaстaвa 

27 Чл. 44. 
28 Чл. 98. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.
29 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009
30 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009 (1.2.2. Ак ту ел но ста ње у си сте му обра зо ва ња)
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oдвиjaлa eфикaсниje и успeшниje. Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји ука за но је и на чи ње ни цу да се шкoлe сa вeћим брojeм рoмскe дeцe 
eтикeтирajу кao „цигaнскe шкoлe”, као и да рoдитeљи де це вeћинске по пу ла ци је из њих 
исписуjу свojу дeцу, ме ђу тим дeшaвa се дa тo чинe и рoмски рoдитeљи, jeр смaтрajу 
дa тaквe шкoлe нe нудe дoвoљaн oбрaзoвни нивo. Стра те ги ја, као једaн oд глaвних 
прoблeмa, на во ди не по сто ја ње свеoбухвaтниjих aнтисeгрeгaциjских зaкoнских рeшeњa 
и не по сто ја ње институциoнaлизoвaнoг прaћeња oвaквих пojaвa. По ред то га, ис ти че и да 
док се нe прoнaђу систeмскa рeшeњa, прoблeми сa сeгрeгисаним oдeљeњимa мoрajу 
сe рeшaвaти oд случaja дo случaja.

                      
3.8. По ве ре ни ца је, има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе, за кљу чи ла да ни је по треб но са слу-

ша ти A. С, дирeк тoрку удружeњa O, о окол но сти ма и си ту а ци ји у шко ли, јер ње но све-
до че ње ни је од зна ча ја за утвр ђи ва ње ре ле вант них чи ње ни ца у овом пред ме ту, с об-
зи ром да је рaдилa кao пeдaгoш ка aсистeнтки ња у шко ли у пeриoду oд 2002. дo 2004. 
гoдинe.

3.9. Упра ва за обра зо ва ње, кул ту ру, омла ди ну и спорт, гра да Ни ша до ста ви ла је као до каз 
Де кла ра ци ју о оства ри ва њу јед на ког пра ва на обра зо ва ње све де це из 2007. го ди не 
ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Ни ша, као до каз свог опре де ље ња о јед на ком пра ву 
на обра зо ва ње за све. Скуп шти на гра да Ни ша је овим до ку мен том по зва ла и чла но ве 
Стал не кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на да при сту пе усва ја њу Де кла ра ци је о оства ри-
ва њу јед на ког пра ва на обра зо ва ње све де це, као и да сво јим ак тив но сти ма до при не су 
оства ри ва њу по ста вље них ци ље ва. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре све га 
же ли да по хва ли до но ше ње овог до ку мен та, као и иде ју да се и дру ги гра до ви и оп шти-
не под стак ну на усва ја ње ова ко ва жног до ку мен та. Ме ђу тим, са мо по сто ја ње овог до-
ку мен та не ис кљу чу је мо гућ ност да по је ди не ка те го ри је де це и да ље бу ду дис кри ми ни-
са не у обра зо ва њу. С дру ге стра не са ма Де кла ра ци ја се не мо же це ни ти као до каз, јер 
је 2009. го ди не усво јен но ви За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји 
је про ме нио при ступ обра зо ва њу у Ре пу бли ци Ср би ји и ко ји ис ти че зна чај ин клу зив ног 
обра зо ва ња и га ран ту је пра во на обра зо ва ње свој де ци, без дис кри ми на ци је.

.   
Ак тив но сти ма ко је је спро во ди ла Упра ва за обра зо ва ње кул ту ру и спорт гра да Ни ша, ко је 

се од но се на са став уче ни ка у ОШ В. К, од но сно, ак тив но сти ма и по сту па њем ОШ В. К, ко је се 
од но се на упис у шко лу и са став уче ни ка у шко ли, ни су пре кр ше не од ред бе За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Упра ви за обра зо ва ње кул ту ру и 

спорт гра да Ни ша да у са рад њи са ОШ В. К, Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја, као и са пред став ни ци ма ци вил ног дру штва, при сту пи при пре ми све о бу хват ног пла-
на ме ра чи јом ће се ре а ли за ци јом пре ва зи ћи про блем се гре га ци је, тј. пре ве ли ког бро ја ром-
ске де це у од но су на оста лу де цу у ОШ В. К, у скла ду са Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло-
жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Спро во ђе њем та квог пла на ме ра, ду го роч но би се про ме ни ла 
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си ту а ци ја у ОШ В. К, а град Ниш би био по зи ти ван при мер ко ји би мо гли да сле де и дру ги 
гра до ви и оп шти не.

По треб но је да Упра ва за обра зо ва ње кул ту ру и спорт гра да Ни ша и ОШ В. К. оба ве сте По-
ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по-
ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40 За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Упра ва за обра зо ва ње кул ту ру 
и спорт гра да Ни ша и ОШ В. К. не по сту пе по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше-
ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше-
ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ће о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба УГ Р. из Б. про тив ОШ Ј. Ј. З. из С. због дис кри ми на ци је
на осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-362/2012-01 / 22.2.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под не ла не вла ди на ор-
га ни за ци ја P. из Б. про тив ОШ „Ј. Ј. З.” у С. — из ме ште но че тво ро го ди шње оде-

ље ње у М. и ди рек тор ке Д. М, као од го вор ног ли ца, због дис кри ми на ци је ром ске де це. 
У при ту жби је на ве де но да у из ме ште ном оде ље њу, ром ска де ца су фи зич ки одво је на 
од оста ле де це то ком тра ја ња на ста ве. Они се де у по след њим клу па ма, и да са мо они 
не ма ју пра во на бес плат не уџ бе ни ке ко је до би ја ју сва де ца од 1-4 раз ре да, учи те љи и 
учи те љи це им го во ре да мо гу да на пу сте на ста ву и да не мо ра ју да до ла зе на ча со ве 
до кра ја школ ске го ди не ако то не же ле, као и да им је за бра ње но да при су ству ју ча-
со ви ма ен гле ског је зи ка, јер те шко мо гу да са вла да ју тај пред мет. У из ја шње њу ди-
рек то ра, три учи те љи ца, учи те ља и пе да го га шко ле на ве де но је да сви уче ни ци има ју 
исти трет ман, без об зи ра на на ци о нал ност, да су ром ској де ци по ну ђе ни ком пле ти 
бес плат них уџ бе ни ка, али да они не ко ри сте уџ бе ни ке код ку ће, јер њи хо ви ро ди те љи 
ни су при хва ти ли од го вор ност да ће де ца на кра ју школ ске го ди не да вра те нео ште-
ће не уџ бе ни ке. Та ко ђе, на ве де но је да уче ни ци ром ске на ци о нал но сти не се де са мо у 
зад њим клу па ма, већ да је рас по ред се де ња од ре ђен та ко да сла бо ви ди уче ни ци се де 
у пр вим клу па ма, док иза њих се де ни жи уче ни ци. По ред то га, на гла ше но је да де ца 
до ла зе из ја ко си ро ма шних по ро ди ца, да не ре дов но по ха ђа ју на ста ву, да су ро ди те љи 
не мо ти ви са ни да ша љу де цу у шко лу, да ка сне на на ста ву и да су не до вољ но об у че на 
и оде ве на. У то ку по ступ ка је утвр ђе но да је у шко лу упи са но 90 уче ни ка од ко јих су 47 
ром ске на ци о нал но сти, и да са мо њих 12 ре дов но по ха ђа на ста ву (25%), док оста лих 
35 на ста ву по ха ђа по вре ме но или уоп ште не до ла зи на на ста ву. Утвр ђе но је, та ко ђе, 
да са мо тро је де це ром ске на ци о нал но сти у шко ли има уџ бе нич ки ком плет, док 44 
ром ске де це не ма ју уџ бе ни ке ко је мо гу да ко ри сте код ку ће. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти сма тра да у та квом со ци јал но-еко ном ском окру же њу ром ска де ца не 
мо гу у шко ли да има ју „исти трет ман”, не због њи хо ве на ци о нал не при пад но сти већ 
због сре ди не ко ја их не по др жа ва да се шко лу ју, због ло ше старт не по зи ци је са ко је 
ула зе у обра зов ни си стем, као и без до вољ ног по зна ва ња срп ског је зи ка да би пра ти-
ла на ста ву. Шко ла и на став но осо бље, у та квим усло ви ма, мо ра ју да има ју по ја ча ну 
уло гу да ром ској де ци пру же јед на ку мо гућ ност за шко ло ва ње, а ка ко је то у кон крет-
ном слу ча ју из о ста ло, По ве ре ни ца је да ла ми шље ње да основ на шко ла-из ме ште но 
че тво ро го ди шње оде ље ње и ди рек тор ка ни су бла го вре ме но пред у зе ли ме ре ка ко би 
спре чи ли по сред ну дис кри ми на ци ју ром ске де це у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње. 
Да та је пре по ру ка шко ли и ди рек тор ки да ор га ни зу ју струч но уса вр ша ва ње на став-
ног осо бља за ин ди ви ду а ли зо ван обра зов ни рад, а по себ но за су зби ја ње сте ре о ти-
па, пред ра су да и дис кри ми на ци је, као и да пре ду зме пе да го шке ме ре за мо ти ви са ња 
ром ске де це за до ла зак у шко лу и по ха ђа ње на ста ве, ка ко би се обез бе ди ло оства ри-
ва ње пра ва на јед на ко и ква ли тет но обра зо ва ње, без дис кри ми на ци је.
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.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 9. ок то бра 2012. го ди не обра-

ти ла не вла ди на ор га ни за ци ја P. из Б. про тив ОШ „Ј. Ј. З.” у С. — из ме ште но че тво ро го-
ди шње оде ље ње у М. и ди рек тор ке Д. М, као од го вор ног ли ца, због дис кри ми на ци је 
ром ске де це.

1.2. У при ту жби се на во ди сле де ће:

да при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не спа да ју у со ци јал но и обра зов но нај у гро же-
ни ју ма њи ну у Ср би ји; да жи вот у ду бо ком си ро ма штву, нај че шће у не фор мал ним на се-
љи ма и без мо гућ но сти да ис пу не ми ни мал не усло ве за раз вој и обра зо ва ње сво је де це 
са мо по гор ша ва ју већ лош обра зов ни ста тус ром ске по пу ла ци је;

да су не до ста так дру штве ног ин те ре со ва ња за про бле ме ром ске по пу ла ци је, аде кват не 
сти му ла ци је и при пре мље но сти за шко ло ва ње до при не ли да је ве ћи на при пад ни ка ром-
ске на ци о нал не ма њи не пот пу но или функ ци о нал но не пи сме на;

да се из ме ште но оде ље ње ОШ „Ј. Ј. З.” на ла зи у ме сту М, у не по сред ној бли зи ни ром ског 
на се ља;

да су при ли ком по се те НВО P. ром ском на се љу у М, Ро ми чи ја де ца по ха ђа ју на ста ву у 
оде ље њу ОШ „Ј. Ј. З.” скре ну ли па жњу на дис кри ми на тор но по на ша ње за по сле них пре ма 
де ци ром ске на ци о нал но сти;

да је ром ској де ци екс пли цит но ста вље но до зна ња да бес плат не уџ бе ни ке, ко је до би ја ју 
сва де ца од пр вог до че твр тог раз ре да основ не шко ле, не сме ју но си ти сво јим ку ћа ма и 
да се ова за бра на од но си ис кљу чи во на ром ску де цу, не и на оста лу де цу;

да на став нич ко осо бље овај по сту пак оправ да ва ло шим усло ви ма жи во та ром ских по ро-
ди ца и прет по став ци да ће књи ге ко је ром ска де ца до би ју би ти уни ште не или у знат ној 
ме ри оште ће не и да из тих раз ло га ром ска де ца мо гу ко ри сти ти уџ бе ни ке са мо у шко ли, 
за вре ме тра ја ња на ста ве, за раз ли ку од не ром ске де це ко ја уџ бе ни ке сло бод но мо гу но-
си ти сво јим ку ћа ма; пре ма ре чи ма ро ди те ља ром ских уче ни ка, ова за бра на не ва жи ни 
за јед но не ром ско де те чи ји су ро ди те љи ло шег имов ног ста ња;

да су то ком тра ја ња на ста ве ром ска де ца фи зич ки одво је на од оста ле де це; да су по след-
ње клу пе у учи о ни ци на ме ње не ис кљу чи во за ром ску де цу, а за јед но у школ ској клу пи 
мо гу се де ти са мо де ца ко ја су исте на ци о нал но сти и да рас по ред се де ња ни је пи та ње же-
ље де те та, већ учи те љи/це за др жа ва ју дис кре ци о но пра во да на пра ве рас по ред се де ња 
на сво јим ча со ви ма;

да се тре ћи вид дис кри ми на тор ног по на ша ња од но си на дру га чи је ме то де ра да и ни ска 
оче ки ва ња учи те ља/ица од уче ни ка ром ске на ци о нал но сти; да ром ска де ца ни су укљу-
че на у рад на ча со ви ма и у са вла да ва ње но вог гра ди ва, чи ме им је пру жен знат но ни жи 
ква ли тет зна ња у по ре ђе њу са не ром ском де цом;

да се ром ској де ци сва ко днев но су ге ри ше да мо гу на пу сти ти на ста ву и да не мо ра ју до ла-
зи ти на ча со ве до кра ја школ ског да на ако то не же ле, док им је за бра ње но да при су ству ју 
ча со ви ма ен гле ског је зи ка под из го во ром да те шко мо гу да са вла да ју тај пред мет;

да се ова квим по сту па њем на став ног осо бља до при но си ис кљу чи ва њу ром ске де це из 
си сте ма оба ве зног основ ног обра зо ва ња и за по сле ди цу има не мо гућ ност ром ске де це 
из ром ског на се ља у М. да на ста ве шко ло ва ње, по што је ве ћи на њих и на кон за вр ше ног 
че твр тог раз ре да основ не шко ле го то во не пи сме на.
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1.3. У при ту жби су на ве де на и име на и кон такт те ле фон ро ди те ља чи ја де ца по ха ђа ју на ста-
ву у ОШ „Ј. Ј. З.” у М. и ко ји су пред ло же ни као све до ци: С. И, Д. П, А. А, С. И. и Ј. И.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је,31 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ОШ „Ј. Ј. З.” у М.

1.5. У из ја шње њу ди рек тор ке Д. М, на ве де но је:

да ОШ „Ј. Ј. З.” у С. у свом са ста ву има Из дво је но оде ље ње у М. у ко ме се из во ди че тво-
ро ра зред на на ста ва; да шко лу у М. по ха ђа 90 уче ни ка/ца, од то га 47 уче ни ка/ца ром ске 
на ци о нал но сти (I раз ред — 13 уче ни ка/ца, II раз ред — 22 уче ни ка/ца, III раз ред — 4 уче-
ни ка/ца и IV раз ред — 8 уче ни ка/ца);

да у Из дво је ном оде ље њу на ста ву из во де че тво ро учи те ља/ица, а до дат ну по моћ и по др-
шку уче ни ци ма и на став ни ци ма пру жа пе да го шки аси стент Д. Р;

да је тач но да де ца ром ске на ци о нал но сти до ла зе из ром ског на се ља „у ко јем вла да бе да 
и си ро ма штво и не ху ма ни усло ви за жи вот и од ра ста ње де це”; да због ве ли ког бро ја де це 
ром ске на ци о нал но сти и због осе тљи во сти ове по пу ла ци је шко ла по себ не на по ре ула же 
са ци љем да се у под руч ном оде ље њу у М. ром ској де ци олак ша шко ло ва ње;

да пе да го шки аси стент два пу та не дељ но од ла зи у Из дво је но оде ље ње у М, ре дов но оби-
ла зи ром ско на се ље, оба вља раз го во ре са ро ди те љи ма уче ни ка и ре дов но о свим про-
бле ми ма и по тре ба ма ром ске де це оба ве шта ва шко лу; та ко ђе во ди ра чу на о ре дов но сти 
по ха ђа ња на ста ве и упо зна је шко лу са по да ци ма до би је ним на те ре ну где се уче ни ци 
ко ји не по ха ђа ју на ста ву на ла зе;

на сва ки ука за ни про блем шко ла при сту па ње го вом ре ше њу, да је нео п ход не упут ства и 
ин струк ци је, а све у свр ху да се сва ком уче ни ку ство ре нео п ход ни усло ви за обра зо ва ње;

да је шко ла, пу тем до на ци ја, до би ла по моћ у нео п ход ном школ ском при бо ру; да је пе да-
го шки аси стент са гле дао по тре бе уче ни ка и да је сва ки уче ник до био нео п хо дан школ ски 
при бор на по чет ку школ ске го ди не;

да су по ред школ ског при бо ра уче ни ци до би ли и по моћ у оде ћи и обу ћи ко ју је до ни ра ла 
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја Цр ве ни крст;

да уче ни ци до би ја ју бес плат не уџ бе ни ке у скла ду са Струч ним упут ством о ди стри бу ци ји, 
ко ри шће њу и вра ћа њу уџ бе ни ка ко је фи нан си ра Вла да Ре пу бли ке Ср би је; уџ бе ни ци се да-
ју де ци на ко ри шће ње на осно ву по твр де о пре у зи ма њу, ко ри шће њу и вра ћа њу уџ бе ни ка 
ко ју про пи су је Ми ни стар ство про све те, а ко ју пот пи су је ро ди тељ уче ни ка ко ме се да је уџ-
бе нич ки ком плет на ко ри шће ње и да су сви уче ни ци чи ји су ро ди те љи пот пи са ли по твр ду 
о пре у зи ма њу, ко ри шће њу и вра ћа њу уџ бе ни ке, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност, 
до би ли бес плат не уџ бе ни ке и ко ри сте их без ика квог огра ни че ња и у шко ли и код ку ће;

да је шко ла пред у зе ла све ме ре ка ко би ис пи та ла окол но сти и оста ле на во де из при ту жбе;

да су 25. ок то бра 2012. го ди не узе те пи са не из ја ве од учи те ља/ица ко је ра де у Из дво је-
ном оде ље њу у М;

да је за ка зан за јед нич ки ро ди тељ ски са ста нак 25. ок то бра 2012. го ди не ко ме су при су ство-
ва ли ди рек тор ка шко ле Д. М, учи те љи/це ко ји ра де у Из дво је ном оде ље њу у М, се кре тар 
шко ле и пе да го шки аси стент и да се ода зва ло 12 ро ди те ља де це ром ске на ци о нал но сти;

31 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да су на ро ди тељ ском са стан ку ро ди те љи ис та кли да де ца сла би је на пре ду ју у шко ло ва-
њу, али да на пи та ње да ли ре дов но по ха ђа ју на ста ву, сва ки ро ди тељ по на о соб ис ти че 
сво је раз ло ге за не ре дов но по ха ђа ње на ста ве;

да ни је дан од ро ди те ља ни је ис та као дис кри ми на тор ни од нос на став ни ка пре ма уче ни-
ци ма, као што је за бра на при су ства ча со ви ма и ис кљу чи ва ње из на став ног про це са и гру-
пе вр шња ка;

да је уви дом у рас по ред се де ња уче ни ка ром ске на ци о нал но сти у оде ље њу, и на осно ву 
из ја ва учи те ља/ица утвр ђе но да уче ни ци ром ске на ци о нал но сти не се де са мо у зад њим 
клу па ма и да рас по ред се де ња, по из ја ва ма учи те ља/ица, за ви си од фи зич ких и здрав-
стве них ка рак те ри сти ка уче ни ка;

да на осно ву из ја ва учи те љи ца и на став ни це ен гле ског је зи ка не по сто ји ни ка кво дис кри-
ми на тор но по на ша ње пре ма ром ској де ци по пи та њу са вла да ва ња на став ног гра ди ва; 
учи те љи/це ра де по пла ну и про гра му, при ме њу ју све на став не ме то де и све об ли ке ра да 
јед на ко пре ма сва ком де те ту, без ика квих пред ра су да, као и да се ула жу по себ ни на по ри 
да ром ска де ца се де у школ ским клу па ма, мо ти ви шу се за уче ње и стек ну од го ва ра ју ће 
обра зо ва ње.

1.6. Уз из ја шње ње су до ста вље не и из ја ве учи те ља/ица и на став ни ка ко ји ра де са де цом и 
из ве штај пе да го шког аси стен та Д. Р.

1.7. У из ја ви Р. М, учи те љи це I раз ре да ОШ „Ј. Ј. З.” у М. на ве де но је:

да је у I раз ре ду упи са но 13 уче ни ка/ца ром ске на ци о нал но сти; да осам уче ни ка/ца до ла-
зи у шко лу, че тво ро ре дов но, а че тво ро по вре ме но; пе то ро уче ни ка/ца од по чет ка школ-
ске го ди не ни је нијед ном до шло у шко лу;

да сви уче ни ци/е у оде ље њу има ју исти трет ман, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност; 
сва ки уче ник/ца има свој до си је у ко јем се чу ва ју про дук ти ње го вог/ње ног ра да, као и да 
по сто је и фо то гра фи је ко је све до че о укљу чи ва њу ром ске де це у на став не и ван на став не 
ак тив но сти у шко ли;

да је уџ бе нич ки ком плет пре у зе ла мај ка са мо јед не уче ни це, а да ро ди те љи че ти ри уче-
ни ка/це ни су пре у зе ли ком пле те уџ бе ни ка за I раз ред јер не ма ју усло ве за чу ва ње књи га 
па ни су си гур ни да ће уџ бе ни ке мо ћи да вра те на кра ју школ ске го ди не и да су ро ди те љи 
пот пи са ли из ја ве о то ме, као и да уче ни ци/е ко ји сво је уџ бе ни ке не но се ку ћи, ко ри сте их 
у шко ли;

да су сви уче ни ци/е I раз ре да рас по ре ђе ни у клу па ма по од ре ђе ним кри те ри ју ми ма, да у пр-
вим клу па ма се де уче ни ци/е ко ји има ју про блем са ви дом и уче ни ци/е ко ји су ни жи ра стом;

да је раз лог не у спе ха ром ске де це пре све га не ре дов но по ха ђа ње на ста ве; да „уче ни ци 
до ла зе у шко лу у 8,30, не ка да и у 9 ча со ва и то пр ља ви, не у ми ве ни, нео че шља ни, бо си, са 
по це па ном и пр ља вом оде ћом и обу ћом, без олов ке, све ске, са ру ка ма у џе по ви ма”;

да су ро ди те љи не мо ти ви са ни да ша љу де цу у шко лу, да код ку ће не ма ју ни ка кву по моћ, 
да се за уче ни ке ко ји сла би је на пре ду ју ор га ни зу је до пун ска на ста ва;

да у шко ли ра ди и пе да го шки аси стент Д. Р. ко ји до ла зи у М. два пу та не дељ но и укљу чен 
је у рад са де цом;

да она, као учи те љи ца ула же ве ли ке на по ре да се уче ни ци ма/ама ром ске на ци о нал но сти 
обез бе де бо љи усло ви за бо ље на пре до ва ње у шко ли.
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1.8. У из ја ви М. Л, учи те ља II раз ре да ОШ „Ј. Ј. З” у М. на ве де но је:

да је у II раз ред упи са но 22 уче ни ка/ца ром ске на ци о нал но сти; да jeдaн уче ник ре дов но по-
ха ђа на ста ву, узео је уџ бе ни ке, но си их ку ћи и уред но их одр жа ва и до но си до ма ће за дат ке;

да пе то ро уче ни ка/ца по вре ме но од су ству је са на ста ве (2-3 да на у то ку не де ље), ре дов-
ни ји су не го у пр вом раз ре ду и спо ри је на пре ду ју (пре по зна ју и пи шу сло ва);

да се се дам уче ни ка/ца на ла зе у ром ском на се љу, али ве о ма не ре дов но по ха ђа ју на ста ву 
(3-4 да на у ме се цу до ђу у шко лу); да је ро ди те љи ма ука зи ва но на ва жност ре дов ног по ха-
ђа ња на ста ве, али да ро ди те љи из ја вљу ју да „не ма ју сред ства да их обу ку и на хра не као 
би их по сла ли у шко лу, као и то да су и са ми не пи сме ни и не спрем ни да ра де са де цом”;

да је, на осно ву те рен ског ра да, по се та по ро ди ца ма и раз го во ра са ро ди те љи ма и по да-
та ка до би је них од пе да го шког аси стен та, до шао до уви да да је де ве то ро уче ни ка/ца од 
сеп тем бра од сут но из на се ља;

да је уџ бе ни ке по ди гао је дан уче ник, а да су оста ли ро ди те љи ром ске на ци о нал но сти 
од би ли да узму уџ бе ни ке уз пот пис јер „ка жу да њи хо ва де ца це па ју и не во де ра чу на о 
сво јим уџ бе ни ци ма и не же ле да их узму и се де у шко ли”;

да су сви уче ни ци/е рас по ре ђе ни у клу па ма по од ре ђе ним кри те ри ју ми ма, да у пр вим 
клу па ма се де уче ни ци/е ко ји/е има ју про блем са ви дом а иза њих уче ни ци/е ко ји/е су 
ни жи ра стом од сво јих вр шња ка;

да сви уче ни ци/е у оде ље њу има ју исти трет ман, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност; 
да је ре дов но по ха ђа ње на ста ве нео п хо дан услов за по сти за ње школ ског успе ха, као и 
ком плет на са рад ња са ро ди те љи ма;

да се из на ве де ног ви ди да је ни ско школ ско по стиг ну ће ром ске де це ди рект на по сле-
ди ца њи хо вог не до ла ска у шко лу и из ра зи то не по вољ них еко ном ских, со ци јал них и вас-
пит них усло ва у ко ји ма жи ве; да „уче ни ци ром ске на ци о нал но сти ка сне на на ста ву, не до-
вољ но обу ве ни и об у че ни (бо си, мо кри, по це па ни…), не у ред ни, пр ља ви, има ју ва ши…”;

да де ца „за вре ме на ста ве уста ју, пре ки да ју, ме ђу соб но се пре пи ру, скло ни су да се по ту-
ку, за тим стал но пи та ју кад ће ужи на да иза ђу”; да не ка де ца ка да при ме ужи ну, кри шом 
од ла зе ку ћи;

да не ги ра да се у оде ље њу II раз ре да вр ши дис кри ми на ци ја ром ске де це.

1.9. У из ја ви В. Н, учи те ља III раз ре да ОШ „Ј. Ј. З.” у М. на ве де но је:

да је у III раз ред упи са но че тво ро уче ни ка/ца ром ске на ци о нал но сти и да три уче ни ка/це 
ре дов но по ха ђају на ста ву;

да је нај ве ћи про блем у са вла да ва њу гра ди ва не ре дов но по ха ђа ње на ста ве, не до ста так 
аде кват ног школ ског при бо ра, не раз ви је на свест ро ди те ља и не мо ти ви са ност да им де ца 
ре дов но од ла зе у шко лу;

да сви уче ни ци/е има ју исти трет ман без об зи ра ко је су на ци о нал не при пад но сти и да су 
уче ни ци/е ром ске на ци о нал но сти сва ко днев но укљу че ни у оства ри ва њу вас пит но-обра-
зов ног ра да;

да је уџ бе ни ке пре у зе ла са мо јед на уче ни ца ром ске на ци о нал но сти, а да су оста ли ро-
ди те љи ром ске на ци о нал но сти пот пи са ли из ја ву да не же ле да пре у зму уџ бе ни ке јер не 
си гу ра ју да ће исте вра ти ти на кра ју го ди не; уче ни ци ко ји ни су пре у зе ли сво је уџ бе ни ке 
ко ри сте их у шко ли;
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да је уче ни ци ром ске на ци о нал но сти ко ја је узе ла уџ бе ни ке, фо то ко пи рао уџ бе ник из 
пред ме та На род на тра ди ци ја „ка ко се не би раз ли ко ва ла од оста лих уче ни ка”;

да сла бо ви ди уче ни ци/е се де у пр вим клу па ма а иза њих рас по ре ђу је уче ни ке/це ко ји/е 
су ни жи ра стом од сво јих вр шња ка;

да као учи тељ у са рад њи са шко лом ула же мак си мал не на по ре да се де ци ром ске на ци о-
нал но сти обез бе де бо љи усло ви за жи вот и рад у шко ли и да де ман ту је да се у оде ље њу 
III раз ре да вр ши дис кри ми на ци ја.

1.10. У из ја ви М. С, учи те љи це IV раз ре да ОШ „Ј. Ј. З.” у М. на ве де но је:

да је у IV раз ред упи са но осмо ро уче ни ка/ца ром ске на ци о нал но сти; да че тво ро уче ни ка/
ца ре дов но по ха ђа на ста ву, а че тво ро по вре ме но по ха ђа на ста ву;

да је де ци те же да на у че је зик, чи та ње и пи са ње; да су из по ро ди ца где има ви ше де це и 
да су пре пу ште ни са ми се би;

да сва де ца има ју исти трет ман у оде ље њу, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност;

да не ки ро ди те љи ни су пре у зе ли уџ бе ни ке и да њи хо ва де ца те уџ бе ни ке ко ри сте у шко-
ли, а да уџ бе ник за ен гле ски је зик ни је бес пла тан, па да тро шко ве на бав ке тог уџ бе ни ка 
сно се са ми ро ди те љи;

да је рас по ред уче ни ка/ца по клу па ма сле де ћи: сла бо ви ди уче ни ци/е се де у пр вим клу-
па ма, а иза њих су уче ни ци/е ко ји/е су ни жи ра стом од сво јих вр шња ка;

да се за уче ни ке/це ко ји/е сла би је на пре ду ју одр жа ва до пун ска на ста ва;

да је нај ве ћи про блем у са вла ђи ва њу про гра ма не ре дов но по ха ђа ње на ста ве уче ни ка/ца 
ром ске по пу ла ци је; да су де ца укљу че на у на став ни про цес; да због ло ших усло ва жи во та 
ни су у ста њу да пра те на ста ву.

1.11. У из ја ви Ј. И, про фе сор ке ен гле ског је зи ка у ОШ „Ј. Ј. З.” у М. на ве де но је:

да се не сла же са на во ди ма и при ту жба ма јер у њи ма не ма ни ма ло исти не;

да сви ње ни уче ни ци/е, без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ност има ју ком плет но исти трет ман;

да ве ћи на при сут них уче ни ка не по се ду је уџ бе ни ке јер уџ бе ни ци ен гле ског је зи ка не спа-
да ју у гру пу оних ко ји су бес плат ни по на ло гу Ми ни стар ства про све те, па у са рад њи са 
пе да го шким аси стен том на ба вља ста ре уџ бе ни ке за уче ни ке сла би јег ма те ри јал ног ста-
ња; пре о ста ли по тре бан при бор (ко пи је те сто ва, све ске, олов ке и бо ји це) обез бе ђу је без 
ика кве на док на де;

да сви уче ни ци при су ству ју ча со ви ма ен гле ског је зи ка и ни ка да ни је има ла ика кве за мер-
ке на рад, ни од ко ле га, ни од ро ди те ља а ни од де це;

1.12. У из ја ви Д. Р, пе да го шког аси стен та у ОШ „Ј. Ј. З.” у С. на ве де но је:

да у ОШ „Ј. Ј. З.” у С. ра ди на по сло ви ма пе да го шког аси стен та пу не три го ди не, ка ко у цен-
трал ној шко ли у С, та ко и у Из дво је ном оде ље њу у М;

да је у 2012/2013. школ ској го ди ни у Из дво је ном оде ље њу у М. упи са но укуп но 47 уче ни-
ка ром ске на ци о нал но сти од I до IV раз ре да и да се у шко ли тре нут но на ла зи 32 уче ни ка, 
док се оста ли на ла зе ван ме ста бо рав ка, од но сно, са ро ди те љи ма у ино стран ству или на 
се зон ским ра до ви ма;

да због не ре дов но сти по ха ђа ња на ста ве, со ци јал ног ста ња уче ни ка, не за ин те ре со ва но-
сти и нео д го вор но сти ро ди те ља, два пу та не дељ но од ла зи у Из дво је но оде ље њу у М;
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да се ње гов рад углав ном са сто ји у пра ће њу ре дов но сти уче ни ка у на ста ви, пру жа њу до-
дат не по др шке и по мо ћи за вре ме ре дов не на ста ве, ор га ни зо ва ње и др жа ње до пун ске 
на ста ве са уче ни ци ма ром ске на ци о нал но сти, укљу чи ва ње уче ни ка у сек ци је и ван на-
став не ак тив но сти, оби ла ску по ро ди ца уче ни ка ко ји из о ста ју са на ста ве, а све у ци љу ус-
по ста вља ња до бре са рад ње из ме ђу ро ди те ља и шко ле;

да сви уче ни ци у оде ље њу, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност, има ју исти трет ман;

да се уче ни ци ма ром ске на ци о нал но сти по све ћу је до вољ на па жња, учи те љи/це при ла зе 
и по ма жу им у ра ду; да због ло ших усло ва жи во та, нео бра зо ва но сти и нео д го вор но сти 
ро ди те ља, со ци јал ног ста ту са, ве ћи на уче ни ка су не за ин те ре со ва ни, по ка зу ју ло ше ма ни-
ре у шко ли, ве о ма ма ли број уче ни ка по шту је ауто ри тет учи те ља/це, те учи те љи/це ула жу 
по себ не на по ре да се ча со ви ре а ли зу ју;

да су на до дат ној до пун ској на ста ви ко ју он др жи са де цом ром ске на ци о нал но сти, уче-
ни ци/е не ди сци пли но ва ни, не мо ти ви са ни за рад, не ма ју рад ну на ви ку, на став ну је ди ни-
цу те шко раз у ме ју, а до дат ну те шко ћу пред ста вља и де ли мич но не зна ње и не ра зу ме ва-
ње не ких срп ских ре чи,

да су уче ни ци ко ји ре дов но по ха ђа ју на ста ву опи сме ње ни; пи шу и чи та ју пи са на и штам-
па на сло ва азбу ке, са би ра ју и од у зи ма ју и из вр ша ва ју дру ге за дат ке ко је до би ју од учи те-
ља/це; учи те љи/це их под сти чу у ра ду, укљу чу ју у ра ди о ни це и при ред бе ко је ра до при-
хва та ју, укљу че ни су у раз не из ле те ко је ор га ни зу ју учи те љи/це;

да су од по чет ка школ ске го ди не уче ни ци до би ли школ ски при бор обез бе ђен у са рад њи са 
фир мом K. из С. и Цр ве ним кр стом; да све ске и олов ке ба ца ју, це па ју или за бо ра ве код ку ће;

да на те рен ском ра ду углав ном са ра ђу је са ро ди те љи ма, ко ји на пи та ње за што де цу ре-
дов но не ша љу у шко лу, од го во ре: не ма ју па ти ке, ки ша је па ла па не ма ју шта да обу ку, 
не ма ју то плу гар де ро бу, не ма ју све ске и олов ке и не ће да иду у шко лу;

да се уче ни ци ма пру жа по моћ у на бав ци уџ бе ни ка ко ји не ула зе у ком плет бес плат них 
уџ бе ни ка, не ки уџ бе ни ци се фо то ко пи ра ју уз по моћ и са рад њу са НВО „Д. з. е. Р.” из С, ко ја 
је по ред по мо ћи у фо то ко пи ра њу уџ бе ни ка пру жи ла по моћ у школ ском при бо ру;

да не ки ро ди те љи ни су пре у зе ли уџ бе ни ке ко је им је шко ла ну ди ла јер не га ран ту ју да ће 
мо ћи те уџ бе ни ке да вра те на кра ју школ ске го ди не, под из го во ром да ће њи хо ва де ца 
по це па ти или из гу би ти уџ бе ни ке;

да је при су ство вао ча су ен гле ског је зи ка ко ји др жи на став ни ца Ј. И, ко ја је мла да, кре а-
тив на у свом ра ду, ко ри сти мно га на став на сред ства и по ма га ла и ула же све на по ре да 
при бли жи свој пред мет са ко јим се уче ни ци пр ви пут су сре ћу; да сва де ца ко ја ина че 
по ха ђа ју ре дов но на ста ву, ре дов но при су ству ју и ча со ви ма ен гле ског је зи ка, ак тив на су у 
ра ду и има ју сви по зи тив не оце не.

1.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је у ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи-
ње ни ца и окол но сти, за тра жи ла и из ја шње ње све до ка ко ји су у при ту жби на ве де ни, па 
је при ба ви ла из ја ве ро ди те ља С. И. и Д. П.

1.14. У из ја ви ова два све до ка од 28. но вем бра 2012. го ди не, на ве де но је:

да њи хо ва де ца не мо гу да но се уџ бе ни ке ку ћи као оста ла не ром ска де ца, јер школ ска 
упра ва то не до зво ља ва из раз ло га јер ће де ца оште ти ти уџ бе ни ке;

да њи хо ва и оста ла ром ска де ца се де у по след њим клу па ма;
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да су ром ска де ца у ло ши јем по ло жа ју од дру ге де це јер им учи те љи/це и на став ни ца по-
све ћу ју ма ње па жње;

да има де це ко ја су IV раз ред а не зна ју да се пот пи шу;

да ром ској де ци на став ни ци до зво ља ва ју да на пу сте ча со ве, да им ка жу да не мо ра ју да 
се вра ћа ју;

да сма тра ју да се ром ска де ца ло ши је тре ти ра ју од дру ге де це.

1.15. А. А. ни је уру чен зах тев за из ја шње ње уз на по ме ну да се од се ли ла на не по зна ту адре су, 
а Ј. И. и С. И. је зах тев за из ја шње ње до ста вљен 6. но вем бра 2012. го ди не, али њи хо ве 
из ја ве ни су при спе ле до окон ча ња по ступ ка.

1.16. Не вла ди на ор га ни за ци ја P. је до ста ви ла 14. де цем бра 2012. го ди не до пу ну при ту жбе у 
ко јој је на ве де но:

да по сто ји про блем са не у ред ним до ста вља њем по ште ста нов ни ци ма не фор мал ног ром-
ског на се ља у М, због ге о граф ског, еко ном ског и со ци јал ног по ло жа ја на се ља;

да по сто ји те шко ћа у ко му ни ка ци ји са све до ци ма, јер се пет по ро ди ца слу жи јед ним те-
ле фон ским апа ра том;

да по сто ји не мо гућ ност пи са ног оп ште ња са ста нов ни ци ма на се ља, јер су ско ро сви све-
до ци не пи сме ни;

да је од пет све до ка, ко ли ко их је на ве де но у при ту жби, са мо два при ми ли до пис По ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти да се из ја сне о на во ди ма при ту жбе;

да није дан од све до ка ни је раз у мео свр ху до пи са ко ји су при ми ли и у не зна њу су се обра-
ти ли за по сле ни ма у ОШ „Ј. Ј. З.” у М; да су им до пи си од у зе ти уме сто да им је по ну ђе на 
по моћ у њи хо вом ту ма че њу; да је за ка зан ро ди тељ ски са ста нак са ци љем ства ра ња ути-
ска код ро ди те ља о по бољ ша њу по ло жа ја ром ске де це у шко ли;

да су ро ди те љи ма ром ске де це по пр ви пут обе ћа ни бес плат ни уџ бе ни ци, по моћ ни при-
бор и ма те ри јал, као и ве ће рад но ан га жо ва ње ром ске де це на ча со ви ма;

да до сад обе ћа ње ни је ис пу ње но и да ро ди те љи не по ла жу пре ви ше на де да ће све што 
је ре че но би ти и ис пу ње но;

да је, пре ма из ја ва ма ро ди те ља ром ске де це, ро ди тељ ски са ста нак про те као у не при ја-
тељ ској и на пе тој ат мос фе ри и да ро ди те љи стра ху ју да ће на кон све га, њи хов и по ло жај 
њи хо ве де це би ти још те жи;

да све до ци на ве де ни у при ту жби ни су мо гли да се са ми из ја сне о на во ди ма при ту жбе, 
јер је реч о не пи сме ним, од но сно по лу пи сме ним ли ци ма, и да су за по сле ни у НВО P. по-
мо гли све до ци ма у ту ма че њу са др жи не до пи са и са ста вља њу по треб не из ја ве;

да ову до пу ну до ста вља ју у ци љу бо љег и све о бу хват ни јег са гле да ва ња си ту а ци је и до га-
ђа ја ко ји су пред мет при ту жбе.

.      
2.1. Ана ли зом на во да из при ту жбе, из ја шње ња и при ло же них до ка за утвр ђе но је да ОШ „Ј. 

Ј. З.” у С. има из ме ште но оде ље ње у М. у ко јем се из во ди че тво ро ра зред на на ста ва; је 
у шко лу упи са но 90 уче ни ка/ца од ко јих су 47 ром ске на ци о нал но сти: 13 уче ни ка/ца у I 
раз ре ду, 22 у II раз ре ду, че тво ро у III раз ре ду и осмо ро у IV раз ре ду.
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2.2. У из дво је ном оде ље њу на ста ву из во де че тво ро учи те ља/ица, а до дат ну по моћ и по др-
шку уче ни ци ма и на став ни ци ма пру жа пе да го шки аси стент Д. Р. ко ји до ла зи два пу та 
не дељ но у Из дво је но оде ље ње у М.

2.3. Уви дом у из ја ве учи те ља/ица шко ле утвр ђе но је да од 47 де це ром ске на ци о нал но сти 
ко ја су упи са на у школ ској 2012/2013. го ди ни, са мо 12 де це ре дов но по ха ђа на ста ву (у I 
раз ре ду че тво ро де це, у II раз ре ду јед но де те, у III раз ре ду тро је де це и у IV раз ре ду че-
тво ро де це), а оста лих 35 на ста ву по ха ђа по вре ме но или на на ста ву уоп ште не до ла зи. 
Из ове ана ли зе про из ла зи да на ста ву ре дов но по ха ђа са мо 25% упи са не де це ром ске 
на ци о нал но сти.

2.4. Да љом ана ли зом утвр ђе но је да је де ци ром ске на ци о нал но сти омо гу ће но да до би-
ју бес плат не уџ бе ни ке у скла ду са Струч ним упут ством о ди стри бу ци ји, ко ри шће њу и 
вра ћа њу уџ бе ни ка ко је фи нан си ра Вла да Ре пу бли ке Ср би је и да се уџ бе ни ци да ју де ци 
на ко ри шће ње на осно ву по твр де о пре у зи ма њу, ко ри шће њу и вра ћа њу уџ бе ни ка ко ју 
про пи су је Ми ни стар ство про све те, а ко ју пот пи су ју ро ди те љи уче ни ка/це ко ји ма се да ју 
уџ бе ни ци на ко ри шће ње. Уви дом у из ја ве учи те ља/ица утвр ђе но је да је по твр де пре у-
зи ма њу, ко ри шће њу и вра ћа њу уџ бе ни ка у Из дво је ном оде ље њу у М. пот пи са ло са мо 
тро је ро ди те ља ром ске на ци о нал но сти и да са мо тро је де це ром ске на ци о нал но сти у 
шко ли (по јед но у сва ко оде ље њу од пр вог до тре ћег раз ре да) има уџ бе нич ки ком плет. 
Оста лих 44 де це ром ске на ци о нал но сти не ма ју уџ бе ни ке ко је мо гу да ко ри сте код ку ће.

2.5. У свим при ло же ним из ја ва ма, ко је су до ста ви ли ди рек тор ка шко ле и на став но осо бље, 
са др жа на су сле де ћа твр ђе ња: да сви уче ни ци има ју исти трет ман у шко ли без об зи ра 
ко је су на ци о нал но сти и да се све на став не ме то де и сви об ли ци ра да јед на ко при ме-
њу ју пре ма сва ком де те ту; да уче ни ци/це ром ске на ци о нал но сти не се де са мо у зад-
њим клу па ма, већ да је рас по ред се де ња од ре ђен по јед на ким кри те ри ју ми ма, та ко да 
сла бо ви ди уче ни ци/е се де у пр вим клу па ма а иза њих се де ни жи уче ни ци/е. Та ко ђе, у 
из ја шње њи ма свих учи те ља/ца и пе да го шког аси стен та је на гла ше но да де ца до ла зе 
из ја ко си ро ма шних по ро ди ца, да не ре дов но по ха ђа ју на ста ву, да су ро ди те љи не мо-
ти ви са ни да ша љу де цу у шко лу, да де ца ка сне на на ста ву, да су не до вољ но об у че на и 
оде ве на, да је ве ћи на уче ни ка не за ин те ре со ва на за на ста ву, као и да ма ли број уче ни ка 
по шту је ауто ри тет учи те ља/ице.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту це-

ни ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, до ка зе ко ји су при ло же ни, као и ре ле вант не 
прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко од ре-
ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но и 
ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да при-
ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон крет ним 
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слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, По ве ре ник је 
овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по ступ ке за за шти ту од 
дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри ми на ци је про пи са них 
ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла шћен да упо зо ра ва јав-
ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и да ор га ни ма јав не вла сти 
пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.32

3.3. Устав Ре пу бли ке Ср би је33 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.34

3.4. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми-
на ци је, где је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке 
или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да-
ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи-
ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по-
ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је за бра њу је дис кри ми-
на ци ју у обла сти обра зо ва ња35 и про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ-
но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а 
за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне-
мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте-
жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно 
обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и 
на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.5. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња та ко ђе је за бра ње на дис кри ми-
на ци ја,36 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или 
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, 
вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и 
инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг 
стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aк-
тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa 
дискриминaциje. Овај за кон про пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa 
свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или 
oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, oднoснo 
нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра 
дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, 
зaш титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

32 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
33 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
34 Чл. 21. Уста ва РС
35 Чл. 19. 
36 Чл. 98. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11
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3.6. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ко ри сти при ли ку да под се ти да је до но ше њем 
Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји,37 Вла да Ре пу бли ке Ср би-
је по ста ви ла као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји, са ци-
љем сма ње ња раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по ло жа ја ром ске по пу ла ци је и оста лог ста нов-
ни штва. Део овог до ку мен та се од но си и на ста ње у систeму oбрaзoвaњa,38 у ко јем је, из-
ме ђу оста лог, на ве де но и да су Рoми чeстo излoжeни рaзличитим oблицимa прикривeнe 
или oтвoрeнe дискриминaциje ко ју вр ше шкoлске влaсти, нaстaвници, шкoлскo oсoбље, 
дру га дeца и рoдитeљи дру ге де це. Стра те ги ја ука зу је на про блем да су оче ки ва ња учи-
те ља и на став ни ка у ве зи са по стиг ну ћи ма ром ске де це ни жа, што до во ди до сма њи ва ња 
по др шке ко ја се пру жа ром ским уче ни ци ма, сни жа ва ња кри те ри ју ма, скра ћи ва ња гра ди-
ва, па и пре во ђе ња у ви ши раз ред без са вла да ва ња гра ди ва. Као не ке од при о ри те та у 
по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, Стра те ги ја озна ча ва пра во вре ме но и ефи ка сно укљу чи ва ње 
ром ске де це у пред школ ско и основ но обра зо ва ње, из ме ђу оста лог струч ним уса вр ша-
ва њем на став ног осо бља за ин ди ви ду а ли зо ван обра зов ни рад и ин тер ак тив ну на ста ву, а 
по себ но за су зби ја ње сте ре о ти па, пред ра су да и дис кри ми на ци је, као и си сте мат ско пра-
ће ње и санк ци о ни са ње дис кри ми на ци је и дру гих об ли ка по на ша ња за сно ва них на ет-
нич ким и дру гим пред ра су да ма у пред школ ским и школ ским сре ди на ма, а по себ но ме ђу 
вас пи та чи ма, на став ни ци ма и осо бљем ових ин сти ту ци ја.

                      
3.7. На во ди ди рек тор ке шко ле и вас пит но-обра зов ног ка дра шко ле, ско ро су иден тич ни, а 

су шти на на во да је да су де ци по ну ђе ни бес плат ни ком пле ти уџ бе ни ка, али да де ца не 
ко ри сте уџ бе ни ке код ку ће јер њи хо ви ро ди те љи ни су при хва ти ли од го вор ност да ће 
на кра ју школ ске го ди не вра ти ти нео ште ће не уџ бе ни ке, да ром ска де ца „не се де са мо 
у зад њим клу па ма већ да се де по кљу чу: сла бо ви да де ца на пред, де ца ни жег ра ста 
од мах иза њих”, као и да сва де ца има ју исти трет ман, без об зи ра на на ци о нал ност. 
Та ко ђе, оправ да ња ко ја на во де као раз ло ге ло шег школ ског успе ха ром ске де це је су не-
ре дов ни до ла сци де це на на ста ву, не ди сци пли но ва ност, не мо ти ви са ност, не по сто ја ње 
рад них на ви ка и не ра зу ме ва ње не ких срп ских ре чи.

Не спор на је чи ње ни ца да при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не че сто жи ве у вр-
ло ло шим ма те ри јал ним усло ви ма, у ве ли ком си ро ма штву, што је слу чај и са ром ским 
по ро ди ца ма у на се љу у М. Уви дом у из ја шње ња учи те ља/ица не спор но је да од ре ђен 
број де це ром ске на ци о нал но сти не ма еле мен тар не усло ве за жи вот, обу ћу и оде ћу, 
да не ка де ца не до ла зе у шко лу јер су на се зон ским по сло ви ма са ро ди те љи ма, да не-
ма ју по др шку ро ди те ља да раз ви ја ју рад не на ви ке и по зи ти ван од нос пре ма школ ским 
оба ве за ма. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да у та квом со ци јал но-еко-
ном ском окру же њу ром ска де ца не мо гу у шко ли има ти „исти трет ман” не због њи хо ве 
на ци о нал не при пад но сти, већ због сре ди не ко ја их не по др жа ва да се шко лу ју, због ло-
ше старт не по зи ци је са ко је ула зе у обра зов ни си стем, као и без до вољ ног по зна ва ња 
срп ског је зи ка да би пра ти ла на ста ву. У та квим усло ви ма шко ла и на став но осо бље има 
по ја ча ну уло гу, а пре све га и оба ве зу, да де ци ко ја ни су у јед на ком по ло жа ју са де цом 
ве ћин ског ста нов ни штва, пру же јед на ку мо гућ ност да ко ри сте сво је за кон ско пра во на 
шко ло ва ње.

37 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009
38 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009 (1.2.2. Ак ту ел но ста ње у си сте му обра зо ва ња)
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По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да од 47 упи са них уче ни ка/ца ром ске на ци о нал не ма њи не 
у ис ту ре ном оде ље њу шко ле у М, што чи ни 52% све упи са не де це, са мо 12 уче ни ка/ца 
ре дов но по ха ђа на ста ву, а да са мо њих тро је има уџ бе нич ке ком пле те ко је мо же да ко-
ри сте и код ку ће. Ова ко ма ли про це нат при сут но сти ром ске де це на на ста ви, из ја шње-
ња ко ја за по сле ни у шко ли на во де као раз ло ге због ко јих је школ ски успех ром ске де це 
на ни ском ни воу (не мо ти ви са ност, не до ста так рад не на ви ке, не по што ва ње ауто ри те та 
на став ни ка), као и из ја ве ро ди те ља ром ске де це да има де це ко ја иду у че твр ти раз ред 
а ко ја не зна ју да се пот пи шу, на жа лост по твр ђу је про блем на ве ден у Стра те ги ји за уна-
пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји: да су „оче ки ва ња учи те ља и на став ни ка 
у ве зи са по стиг ну ћи ма ром ске де це ни жа, што до во ди до сма њи ва ња по др шке ко ја се 
пру жа ром ским уче ни ци ма, сни жа ва ња кри те ри ју ма, скра ћи ва ња гра ди ва, па и пре во-
ђе ња у ви ши раз ред без са вла да ва ња гра ди ва”.

.   
ОШ „Ј. Ј. З.” у С. — из ме ште но че тво ро го ди шње оде ље ње у М. и ди рек тор ка Д. М, као од-

го вор но ли це, ни су бла го вре ме но пред у зе ли од го ва ра ју ће ме ре ка ко би се пре чи ла по сред на 
дис кри ми на ци ја ром ске де це у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње, за бра ње на чл. 7. у ве зи са 
чл. 24. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, чи ме су по вре ди ли чл. 44. За ко на о осно ва ма си-
сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Ј. Ј. З.” у С. — из ме ште но че тво-

ро го ди шње оде ље ње у М. и ди рек тор ки Д. М, као од го вор ном ли цу:

5.1. Да ор га ни зу ју струч но уса вр ша ва ње на став ног осо бља за ин ди ви ду а ли зо ван обра зов-
ни рад и ин тер ак тив ну на ста ву, а по себ но за су зби ја ње сте ре о ти па, пред ра су да и дис-
кри ми на ци је, као и

5.2. Да пре ду зме све по треб не пе да го шке ме ре за мо ти ви са ња ром ске де це за до ла зак у 
шко лу и по ха ђа ње на ста ве, све у у ци љу обез бе ђи ва ња оства ри ва ња пра ва на јед на ко 
и ква ли тет но обра зо ва ње, без дис кри ми на ци је.

По треб но је да ОШ „Ј. Ј. З.” у С. — из ме ште но че тво ро го ди шње оде ље ње у М. и ди рек-
тор ка Д. М, као од го вор но ли це, оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о 
пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при-
је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Ј. Ј. З.” у С. — из ме ште-
но че тво ро го ди шње оде ље ње у М. и ди рек тор ка Д. М, као од го вор но ли це, не по сту пи 
по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про-
тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти ће о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба УГ М. Б. из К. про тив ОШ Ђ. Ј. из К. због дис кри ми на ци је 
ром ског уче ни ка у обра зо ва њу

бр. 07-00-361/2012-01 / 22.2.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под не ло удру же ње „М. 
Б.” из К, у име ма ло лет ног М. Б. ко га за сту па мај ка З. Б, про тив ОШ „Ђ. Ј.” 

у К. и ди рек тор ке К. П, због дис кри ми на ци је уче ни ка на осно ву лич ног свој ства — 
при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни. У при ту жби је на ве де но да ОШ „Ђ. Ј.” 
у К. кон стант но дис кри ми ни ше уче ни ка ром ске на ци о нал но сти, ко ји је био жр тва 
фи зич ког и вер бал ног вр шњач ког на си ља, и то та ко што је уда ран, уба дан олов ка ма, 
га ђан пред ме ти ма и вре ђан на на ци о нал ној осно ви. У сеп тем бру 2012. го ди не је овај 
де чак у шко ли за до био уда рац у гла ву, ро ди те љи уче ни ка су у ви ше на вра та оба ве-
шта ва ли учи те љи цу, ди рек тор ку шко ле, као и струч ну слу жбу шко ле о вр шњач ком 
мал тре ти ра њу, али ка ко по тим при ја ва ма ни шта ни је пред у зи ма но, мал тре ти ра ње 
се на ста вља ло. Ди рек тор ка шко ле је у из ја шње њу на ве ла да је шко ла упо зна та са 
про бле мом, као и да су ви ше на вра та ре а го ва ли и во ди ли раз го во ре са уче ни ци ма и 
њи хо вим ро ди те љи ма. На кон ин ци ден та са по вре ђи ва њем де ча ка за се дао је Тим за 
за шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, а ујед но је на ве ла да сма-
тра да је шко ла то ле рант на пре ма уче ни ци ма ром ске на ци о нал но сти, јер им се че сто 
оправ да ва ју ча со ви са мо на осно ву ре чи ро ди те ља. Утвр ђе но је да је шко ла пред у зе ла 
од ре ђе не ме ре у слу ча ју вр шњач ког на си ља ме ђу уче ни ци ма, али да ни је пред у зе ла 
ак тив но сти ко ји ма би се спре чи ла дис кри ми на ци ју уче ни ка. Иако се из при ту жбе и 
до ка за ни је мо гло са си гур но шћу утвр ди ти да се ра ди о на си љу ко је је иза зва но на 
на ци о нал ној осно ви, шко ла ове тврд ње ни на ко ји на чин ни је оспо ри ла. По ред то га, 
ка ко се у кон крет ном слу ча ју ра ди ло о зло ста вља њу ром ског де те та, школ ски ор га ни 
су би ли ду жни да уло же до дат не на по ре у ци љу за шти те нај бо љег ин те ре са де те та. 
Ме ђу тим, ни ру ко вод ство шко ле ни струч на слу жба, ни су пред у зе ли све ме ре ко је су 
има ли на рас по ла га њу, ка ко би се уче ни ку омо гу ћи ло и оси гу ра ло при ја тељ ско окру-
же ње, раз у ме ва ње и ува жа ва ње ње го вих по тре ба у шко ли. Ка ко је у овом пред ме ту ор-
га ни за ци ја ко ја је под не ла при ту жбу учи ни ла ве ро ват ним да су шко ла и ди рек тор ка 
шко ле дис кри ми ни са ли уче ни ка на осно ву на ци о нал не при пад но сти, и то та ко што 
га ни су за шти ти ли од вер бал ног и фи зич ког вр шњач ког мал тре ти ра ња, а шко ла ни је 
по ну ди ла до ка зе ко ји ма би по твр ди ла да је пред у зе ла аде кват не ме ре ка ко би спре-
чи ла дис кри ми на ци ју и омо гу ћи ла да се де те ром ске на ци о нал но сти осе ћа без бед но, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је да ла ми шље ње да су шко ла и ди рек тор-
ка из вр ши ли дис кри ми на ци ју уче ни ка на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној 
ма њи ни. Шко ли је пре по ру че но да за све уче ни ке ор га ни зу је и спро ве де еду ка тив не 
про гра ме/ра ди о ни це у ци љу раз ви ја ња ду ха то ле ран ци је, као и да ор га ни зу је струч но 
уса вр ша ва ње на став ни ка, а да се еду ка ци ја и пра ће ње бу ду ћих де ша ва ња спро ве ду у 
оде ље њу ко је по ха ђа уче ник ром ске на ци о нал но сти.
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.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио А. С. за ступ ник удру-

же ња „М. Б.” из К, у име ма ло лет ног М. Б, уз са гла сност мај ке З. Б, про тив ОШ „Ђ. Ј.” у 
К. и ди рек тор ке К. П. При ту жба се од но си на дис кри ми на ци ју уче ни ка М. Б. на осно ву 
при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, а ко ју шко ла и ди рек тор ка, ка ко се у при ту-
жби на во ди, вр ше та ко што не пред у зи ма ју по треб не ме ре ка ко би за шти ти ли М. Б. од 
мал тре ти ра ња од стра не дру гих уче ни ка.

1.2. У при ту жби и у до пу ни при ту жбе, удру же ње „М. Б.” на ве ло је сле де ће:

да при ту жбу под но си про тив ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ке К. П, као од го вор ног ли ца;

да је основ дис кри ми на ци је при пад ност ром ској на ци о нал ној ма њи ни и сла бо имов но 
ста ње по ро ди це Б;

да је дис кри ми на ци ја М. Б. кон стант но вр ше на у пе ри о ду од 2008/2009. школ ске го ди не, 
све до ок то бра 2012. го ди не, као и да је у том пе ри о ду М. Б. ви ше пу та у шко ли и школ-
ском дво ри шту био жр тва вр шњач ког на си ља (фи зич ког и вер бал ног);

да су М. у том пе ри о ду уда ра ли, уба да ли олов ка ма, га ђа ли ра зним пред ме ти ма, да су га вре-
ђа ли на на ци о нал ној осно ви и то та ко што су му го во ри ли „ци га ни не тре ба да иду у шко лу”;

да се М. Б. по ву као у се бе и да ни је же лео да иде у шко лу, да је имао сто мач не те го бе кад 
год је тре ба ло да иде у шко лу, као и ре дов не гла во бо ље;

да су ро ди те љи М. Б. у по след ње че ти ри го ди не у ви ше на вра та оба ве шта ва ли учи те љи-
цу, ди рек тор ку шко ле као и струч ну слу жбу шко ле о вр шњач ком мал тре ти ра њу, али да по 
тим при ја ва ма ни шта ни је пред у зи ма но, због че га се мал тре ти ра ње увек и на ста вља ло;

да су се ро ди те љи обра ти ли По ли циј ској упра ви у К, јер је М. Б. 26. сеп тем бра 2012. го ди-
не, у шко ли, уда рио у гла ву С. К. По ли ци ја је тим по во дом оба ви ла раз го во ре са ди рек тор-
ком и свим дру гим ли ци ма укљу че ним у овај ин ци дент, а мал тре ти ра ње М. Б. на кон овог 
се за у ста ви ло;

да је ди рек тор ка К. П. за ме ри ла З. Б. што је слу чај при ја ви ла по ли ци ји, иако ди рек тор ка 
до до ла ска по ли ци је ни шта ни је пред у зе ла ка ко би обез бе ди ла без бед ност М. Б. у шко ли;

да З. Б. сма тра да се у ОШ „Ђ. Ј.” у К. пре ма де ци ром ске на ци о нал но сти и ина че по сту па 
дис кри ми на тор но, бу ду ћи да су ову шко лу по ха ђа ла и ње на ста ри ја де ца ко ја су та ко ђе 
тр пе ла мал тре ти ра ња и вре ђа ња на на ци о нал ној осно ви;

да су овим по сту па њем ОШ „Ђ. Ј.” и ди рек тор ка К. П. оне мо гу ћи ли и оте жа ли пра ће ње 
на ста ве и уче шће у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма јер су про пу-
сти ли да пре ду зму аде кват не ме ре и за шти те ром ско де те од дис кри ми на ци је, као и јер 
му ни су омо гу ћи ли да се осе ћа без бед но у шко ли као сва оста ла де ца.

1.3. Уз при ту жбу је до ста вље на са гла сност З. Б. да удру же ње „М. Б.” под не се при ту жбу По-
ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти и из ве штај ле ка ра школ ске ам бу лан те о ле кар-
ском пре гле ду М. Б. од 26. сеп тем бра 2012. го ди не.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је,39 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ОШ „Ђ. Ј.” у К.

39 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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1.5. У из ја шње њу ди рек тор ке К. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да ни је тач на тврд ња да уче ник М. Б. тр пи фи зич ко и пси хич ко мал тре ти ра ње а да у шко-
ли ни шта ни је пред у зе то од стра не ди рек тор ке и учи те љи це, од но сно оде љен ске ста ре-
ши не и струч не слу жбе;

да је шко ла то ком свих ових го ди на „упо зна та са про бле мом и да је у ви ше на вра та ре а-
го ва ла”;

да је З. Б. са мо јед ном тра жи ла раз го вор са ди рек тор ком шко ле ко ји је и оба вљен, на кон 
че га је ди рек тор ка оба ви ла раз го вор са учи те љи цом и уче ни ком Н. И. и ње го вом мај ком 
у ци љу нор ма ли за ци је од но са из ме ђу уче ни ка;

да ни је тач на тврд ња да учи те љи ца Љ. В. ни је ни шта пред у зи ма ла о че му све до че и фо то-
ко пи је бе ле жа ка о ван ред ним раз го во ри ма са ро ди те љи ма;

да је не тач на тврд ња да оде љен ска ста ре ши на В. И. ни је пред у зи ма ла ни шта, јер је у ви ше 
на вра та во ђен раз го вор са уче ни ци ма и њи хо вим ро ди те љи ма и да су за три ме се ца одр-
жа на три ро ди тељ ска са стан ка. Ро ди тељ ски са стан ци од 9. ок то бра и 30. но вем бра 2012. 
го ди не са зва ни су због „упо зна ва ња ро ди те ља са кли мом у оде ље њу и до но ше њем ме ра”;

да су са ро ди те љем уче ни ка С. К. од мах оба ви ли раз го вор оде љен ска ста ре ши на, пе да го-
шки ња и ди рек тор ка шко ле, а та ко ђе и са ин спек то ри ма ПУ К. у при су ству З. Б;

да је 28. сеп тем бра 2012. го ди не за се дао и Тим за за шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња на ко ји је би ла по зва на и Љ. В. ко ја је би ла учи те љи ца М. Б, као и да 
је тим до нео сле де ће ме ре: по ја ча но де жур ство на став ни ка и да се на ча су оде љен ског 
ста ре ши не и на ро ди тељ ским са стан ци ма још јед ном по ја сни по јам на си ља, зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња;

да ро ди те љи М. Б. ни су би ли на ро ди тељ ском са стан ку одр жа ном 9. ок то бра 2012. го ди не;

З. Б. је по зва на на раз го вор 23. но вем бра 2012. го ди не на кон што је шко ла при ми ла до пис 
од По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти о то ме да је Удру же ње гра ђа на „М. Б.” из К. 
под не ло при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив шко ле;

да је на том са стан ку З. Б. по твр ди ла да се од нос из ме ђу М. и не ких дру га ра из оде ље ња 
по бољ шао, као и да је бур но ре а го ва ла ка да је упо зна та са са др жа јем при ту жбе По ве ре-
ни ку за за шти ту рав но прав но сти, ко ју је у ње но име пи сао А. С;

да два да на ка сни је З. Б. ни је би ла спрем на да по твр ди оно што је го во ри ла пред оде љен-
ском ста ре ши ном, пе да го шки њом и ди рек тор ком шко ле, а то је да М. Б. ни је зло ста вљан 
на на ци о нал ној осно ви у шко ли;

да је шко ла „ви ше не го то ле рант на пре ма уче ни ци ма ром ске на ци о нал но сти јер че сто им 
се оправ да ва ју ча со ви на осно ву ре чи ро ди те ља, што је и М. при мер, јер би до са да имао 
сма ње ну оце ну из вла да ња на ‘вр ло до бро’ јер не ма оправ да ње за је да на ест ча со ва”;

да су у кул тур ним и дру гим ак тив но сти ма, као и про мо ци ји шко ле укљу че ни и уче ни ци 
ром ске на ци о нал но сти и да се у школ ској пред ста ви „Вој во ди но до бро ју тро” про мо ви ше 
ром ски је зик, но шња и оби ча ји;

да А. С, за ступ ни ку Удру же ња гра ђа на „М. Б.” из К, ово ни је пр ви пут да оп ту жу је шко лу и 
ди рек тор ку и да је овај пут ис ко ри стио мај ку М. Б. ка ко би на ру шио углед шко ле, ди рек-
тор ке и свих за по сле них.
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1.6. Уз из ја шње ње су под не ти и сле де ћи до ку мен ти: 1) фо то ко пи ја за пи сни ка ван ред них раз-
го во ра са ро ди те љи ма од 6. де цем бра 2010. го ди не, 9. мар та 2012. го ди не, 20. сеп тем-
бра 2012. го ди не и 26. сеп тем бра 2012. го ди не; 2) фо то ко пи је за пи сни ка са ро ди тељ ског 
са стан ка одр жа ног 9. ок то бра 2012. го ди не и 30. но вем бра 2012. го ди не; 3) фо то ко пи ја 
за пи сни ка М. П, се кре тар ке шко ле, од 27. сеп тем бра 2012. го ди не; 4) фо то ко пи ја за пи-
сни ка Ти ма за за шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња од 28. сеп тем-
бра 2012. го ди не; 5) фо то ко пи ја из ве шта ја о при вре ме ној спре че но сти за рад се кре тар ке 
шко ле М. П. од 23. но вем бра 2012. го ди не; 6) фо то ко пи је ма тич них књи га уче ни ка С. и 
Ј. Б; 7) фо то ко пи ја пр ве стра не за пи сни ка о ин спек циј ском над зо ру ОШ „Ђ. Ј.” у К. од 20. 
ја ну а ра 2010. го ди не и фо то ко пи ја две стра не тек ста за по сле них шко ле „о лич но сти А. С”.

1.7. Удру же ње „М. Б.” из К. до ста ви ло је 28. но вем бра 2012. го ди не до дат не ин фор ма ци је у 
ве зи при ту жбе:

да је раз ред на ста ре ши на В. И. по зва ла 23. но вем бра 2012. го ди не З. Б. да раз го ва ра ју о 
про бле ми ма ко је њен син има у шко ли и да су у раз го во ру уче ство ва ли пси хо ло шки ња, 
пе да го шки ња, ди рек тор ка шко ле и раз ред на ста ре ши на;

да је З. Б. то ком раз го во ра пси хич ки мал тре ти ра на пи та њи ма ко ја се од но се на раз ло ге за 
под но ше ње при ту жбе и по сле ди це „не и сти на” ко је је из не ла;

да је З. Б. том при ли ком, по во дом при ту жбе под не те По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти, ре че но да „ни је тре ба ло да при ја вљу је шко лу и да мо же да од го ва ра због то га”, да 
је „СУП до ла зио у шко лу због ње не при ја ве”, као и да су је за по сле ни у шко ли ко ји су би ли 
при сут ни на са стан ку пи та ли да ли је исти на да је за сту па удру же ње „М. Б.” и А. С;

да је то ком са стан ка З. Б. пред ло же но да да дру гу из ја ву ко јом ће да од у ста не од прет ход-
не из ја ве јер „ни шта што је ре кла ни је исти на”;

да је 26. но вем бра 2012. го ди не раз ред на ста ре ши на В. И. по зва ла те ле фо ном З. Б. да до ђе 
у шко лу и да пот пи ше из ја ву ко јом од у ста је од прет ход но да те из ја ве, на шта је З. Б. на по ме-
ну ла да не ће да ме ња ис каз и да не ма шта ви ше да из ја вљу је у по ступ ку ко ји је по кре нут;

да је З. Б. од луч на у на ме ри да на ста ви по сту пак ко ји је по кре нут при ту жбом про тив ОШ 
„Ђ. Ј.”, али и да је упла ше на и уз не ми ре на ре ак ци јом шко ле;

да је уз не ми ре на чи ње ни цом да је раз ред на ста ре ши на ор га ни зо ва ла ро ди тељ ски са ста-
нак на ко ји З. Б. ни је по зва на, а на ко јем је тра же на по др шка ро ди те ља про тив по ро ди це 
Б. ка ко би се опо вр гле из ја ве да је М. Б. фи зич ки мал тре ти ран у шко ли, а да за по сле ни у 
шко ли не пред у зи ма ју ме ре ко је су оба ве зни да пре ду зму у том слу ча ју, као и да шко ла 
по ку ша ва да окре не ро ди те ље оста ле де це про тив М. Б. и ње го ве по ро ди це;

да З. Б. сма тра да је она из ло же на вик ти ми за ци ји, а да ова квим по сту па њем шко ле мо же 
до ћи и до угро жа ва ња без бед но сти ње ног си на М. Б, као и још те жих по сле ди ца осим 
дис кри ми на ци је ко јој је из ло жен;

да удру же ње „М. Б.” из К. по зи ва По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти да пре ду зме 
све рас по ло жи ве ме ре да за шти ти по ро ди цу Б, као и да о ова квом по сту па њу шко ле оба-
ве сти и оста ле над ле жне др жав не и по кра јин ске ор га не.
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.      
2.1. Уви дом у при ту жбу и при ло же ни из ве штај ле ка ра школ ске ам бу лан те о пре гле ду М. Б. 

од 26. сеп тем бра 2012. го ди не, утвр ђе но је да је М. Б. тог да на у шко ли за до био уда рац 
но гом у гла ву, као и да му је пре по ру че но ми ро ва ње и анал ге ти ци по по тре би.

2.2. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка са ван ред ног раз го во ра са ро ди те љи ма од 6. де цем бра 
2010. го ди не утвр ђе но је да су одво је но одр жа ни ван ред ни ро ди тељ ски са стан ци са 
мај ком Л. Б. и мај ком М. Б. јер су се де ца по ту кла због по ло мље не играч ке.

2.3. Да љим уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка са ван ред ног раз го во ра са ро ди те љи ма од 9. 
мар та 2012. го ди не, утвр ђе но је да је одр жан ро ди тељ ски са ста нак са мај ка ма М. Б. и 
И. Ф. јер су се де ца по ту кла, као и да су де ца по сле ту че по сла та на раз го вор код пе да-
го шки ње шко ле где им је об ја шње но шта зна чи на си ље и ко је по сле ди це но си. У за пи-
сни ку је на зна че но да су се де ца по ми ри ла и да су обе ћа ли ро ди те љи ма и раз ред ној 
ста ре ши ни да се ви ше не ће ту ћи. Та ко ђе, на зна че но је да се овај кон фликт окон чао као 
вр шњач ка не су гла си ца и ту ча, а не као вер ска и ра сна не тр пе љи вост.

2.4. Уви дом у фо то ко пи ју бе ле шке од 26. сеп тем бра 2012. го ди не, утвр ђе но је да је уче ник 
С. К. уда рио уче ни ка М. Б. но гом у гла ву док се љу љао на го лу у школ ском дво ри шту. 
На во ди се да уче ни ци ка жу да је М. Б. про во ци рао и да ни је хтео да се скло ни, као и да 
је оба вљен раз го вор са уче ни ком С. К. и ње го вим ро ди те љем Р. К.

2.5. Уви дом у за пи сник са ро ди тељ ског са стан ка одр жа ног 9. ок то бра 2012. го ди не и 30. но-
вем бра 2012. го ди не, утвр ђе но је:

да ро ди тељ ском са стан ку од 9. ок то бра 2012. го ди не ни су при су ство ва ли ро ди те љи М. Б, 
да је ди рек тор ка из не ла став да се у су ко бу ме ђу де цом, ко ји је З. Б. при ја ви ла ПУ К, не 
ра ди о вр шњач ком на си љу јер је ро ди те ље из ма ни пу ли сао А. С, ко ји је ре вол ти ран јер 
ни је уве ден ром ски је зик као из бор ни пред мет, а ко ји је он пре да вао ра ни јих го ди на;

да је пе да го шки ња Љ. Г. из ја ви ла да је не при јат на си ту а ци ја на ста ла јер ни је по што ва на 
про це ду ра и да су се ро ди те љи пр во обра ти ли раз ред ној ста ре ши ни до све га ово га не би 
ни до шло, да је ја ко бит но да ро ди те љи при ча ју са сво јом де цом и да им об ја сне да све 
оно што они мо жда зо ву игром мо же да се ту ма чи као вр шњач ко на си ље; да се Тим за за-
шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња са стао по во дом ин ци ден та ко ји 
се де сио са Б. и да су до не ли ме ре да се по ја ча ју де жур ста ва на став ни ка јер се ин ци ден ти 
са уче ни ци ма нај че шће де ша ва ју на од мо ри ма;

да је учи те љи ца Љ. В. из ја ви ла да је М. Б, још док је био њен уче ник, че сто иза зи вао дру гу 
де цу али да се ни ко ни је жа лио;

да је раз ред на ста ре ши на В. И. из ја ви ла да јој је жао што су де ца ишла у по ли циј ску ста-
ни цу и за мо ли ла је ро ди те ље да по раз го ва ра ју са де цом и да јој се увек обра те ако до ђе 
до су ко ба;

да је ро ди тељ ском са стан ку одр жа ном 30. но вем бра 2012. го ди не при су ство вао брат М. 
Б. и да је ро ди тељ ски са ста нак по чео под се ћа њем ро ди те ља на ин ци дент ко ји су ро ди-
те љи М. Б. при ја ви ли По ли циј ској упра ви К. и чи та њем до пи са По ве ре ни ка за за шти ту 
рав но прав но сти о при ту жби про тив шко ле;

да је ди рек тор ка оба ве сти ла ро ди те ље да је З. Б. би ла из не на ђе на са др жа јем до пи са По-
ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, да је из ја ви ла да ће пот пи са ти из ја ву да на во ди А. 
С. ни су тач ни и да се сле де ћег да на пре до ми сли ла;
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да је је дан од ро ди те ља пи тао бра та М. Б. за што не ис пи шу М. из шко ле ако га мал тре ти-
ра ју у шко ли, на шта је он из ја вио да га не ће ис пи са ти, као и да је ре као „А ви ово ни сте 
сме ли да ра ди те. По диг ну та је ту жба ро ди те ља про тив шко ле а не про тив ро ди те ља и 
њи хо ве де це.”

2.6. Уви дом у за пи сник се кре тар ке шко ле М. П. од 27. сеп тем бра 2012. го ди не утвр ђе но је:

да у су кан це ла ри ју се кре тар ке шко ле до шли З. Б, М. Б, ње гов ста ри ји брат и А. С;

да је М. Б. ре као да га је прет ход ног да на С. К, из ме ђу два ча са, уда рио но гом у ли це јер 
му је М. ре као да му је от коп чан шлиц, као и да М. од пр вог раз ре да тр пи мал тре ти ра ња 
у шко ли, да су се и пре обра ћа ли и ње го вој учи те љи ци док је по ха ђао ни же раз ре де али 
да се мал тре ти ра ње на ста вља и да га ди ра ју јер „шта ће Ци га нин у шко ли”, а М. брат је 
ре као да су и ње га за дир ки ва ли у овој шко ли јер је Ром и да се пре ме стио у дру гу шко лу;

да су ди рек тор ка, пе да го шки ња Љ. Г., се кре тар ка шко ле М. П. и раз ред на ста ре ши на В. 
И. раз го ва ра ле са С. К. и М. Б, а ка сни је и са оцем С. К. и да је оцу пре до че но „да се са да 
и обич не ту че ме ђу де цом мо гу под ве сти под на си ље и да о то ме при ча са си ном”, као и 
„да је нај бо ље да се де ца из бе га ва ју ако већ не мо гу да се дру же”.

2.7. Уви дом у за пи сник са са стан ка Ти ма за за шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња одр жа ног 28. сеп тем бра 2012. го ди не утвр ђе но је:

да је пред ло же но да се вас пит ни рад по ја ча са де цом ко ја су но ва у раз ре ду (по на вља ла 
су или су до шла из дру гих шко ла) да се укло пе у раз ред;

да се тим са гла сио да се де жур ства оба вља ју са ве сни је и да сва ки учи тељ/ца и раз ред-
ни/а ста ре ши на на јед ном ча су оде љен ске за јед ни це пре до чи уче ни ци ма пој мо ве на си-
ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, као и ка ко да га пре по зна ју и ко ме да се обра те ако 
до ђе до на си ља, као и да се ове од лу ка о овим ме ра ма по ста ви на огла сну та блу да би се 
сви упо зна ли.

2.8. Фо то ко пи ја из ве шта ја о при вре ме ној спре че но сти за рад М. П. од 23. но вем бра 2012. 
го ди не и фо то ко пи је из во да из ма тич них књи га уче ни ка С. Б. и Ј. Б, ни су ана ли зи ра ни 
јер ни су од зна ча ја у кон крет ном слу ча ју. Део за пи сни ка о ин спек циј ском над зо ру ОШ 
„Ђ. Ј.” у К. ни је раз ма тран јер је до ста вље на са мо пра ва стра ни ца а не цео до ку мент. Та-
ко ђе, и текст за по сле них „о лич но сти А. С.” ни је узет у раз ма тра ње, јер је очи глед но да 
је у пи та њу са мо део до ку ме на та ко ји ни је у це ло сти до ста вљен По ве ре ни ку за за шти ту 
рав но прав но сти, а и пот пу но је ире ле ван тан за по сту па ње по при ту жби.

2.9. Ана ли зи ра ју ћи на во де при ту жбе са при ло зи ма као и из ја шње ња на при ту жбу са при-
ло зи ма, ис кљу чи во су се ана ли зи ра ли де ло ви ко ји су се од но си ли на пи та ње дис кри-
ми на ци је, а не и они на во ди ко ји се од но се на евен ту ал не дру ге про пу сте у рад или по-
сту па њу уче сни ка спор ног до га ђа ја, за ко је су над ле жни дру ги др жав ни ор ган. Та ко ђе, 
евен ту ал ни спор ни од но си ко ји по сто ји из ме ђу А. С. и шко ле, од но сно, ди рек тор ке шко-
ле ни је од зна ча ја за по сту па ње По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. По ве ре ник за 
за шти ту рав но прав но сти на ро чи ту па жњу по све ћу је пред ме ти ма у ко ји ма је де те мо гу-
ћа жр тва дис кри ми на ци је. С тим у ве зи, по треб но је на гла си ти да мо тив за под но ше ње 
при ту жбе, у овом слу ча ју мо тив А. С, ни је од зна ча ја за по сту пак пред овим др жав ним 
ор га ном.
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.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту це-

ни ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, до ка зе ко ји су при ло же ни, као и ре ле вант не 
прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

3.2. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да је у кон крет ном слу ча ју спор но да ли су ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ка К. П, као 
од го вор но ли це, дис кри ми ни са ли М. Б. на осно ву ње го ве при пад но сти ром ској на ци-
о нал ној ма њи ни, про пу шта њем пред у зи ма ња по треб них ме ра ко ји ма би се спре чи ло 
фи зич ко и вер бал но мал тре ти ра ње ко је М. Б. тр пи у шко ли од дру гих уче ни ка.

  
3.3. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди су-
зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, По-
ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по ступ ке 
за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри ми на ци-
је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла шћен да 
упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и да ор га ни-
ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.40

3.4. Устав Ре пу бли ке Ср би је41 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.42

3.5. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми-
на ци је, где је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке 
или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да-
ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи-
ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у 
по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет-
по ста вље ним лич ним свој стви ма. Та ко ђе, за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву 
њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но-
ву, или ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на-

40 Члан 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
41 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/06
42 Члан 21. Уста ва РС
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ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти 
уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти 
раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма43

3.6. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња за бра ње на је дис кри ми на ци-
ја,44 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или 
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, 
вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и 
инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг 
стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aк-
тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa 
дискриминaциje. Овај за кон про пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa 
свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe 
или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, 
oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, 
док не сма тра дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa 
пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у 
нejeднaкoм пoлoжajу.

3.7. Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та45 про пи сан је као је дан од оп штих 
прин ци па, прин цип не ди скри ми на ци је, ко ји оба ве зу је др жа ву пот пи сни цу да сва пра-
ва га ран то ва на Кон вен ци јом, обез бе ди сва ком де те ту без ика кве дис кри ми на ци је и 
без об зи ра на ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, 
на ци о нал но, ет нич ко или со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, ин ва ли ди тет, ро ђе ње 
или дру ги ста тус де те та, ње го вог ро ди те ља или за кон ског ста ра те ља.46 Др жа ве пот пи-
сни це се оба ве зу ју да сва ком де те ту при зна ју пра во на обра зо ва ње,47 као и да обра зо-
ва ње бу де усме ре но, из ме ђу оста лог, и на при пре ма ње де те та за од го во ран жи вот у 
сло бод ном дру штву, у ду ху раз у ме ва ња и при ја тељ ства ме ђу ет нич ким и на ци о нал ним 
гру па ма и ли ци ма.48 Оп шти ко мен та ри Ко ми те та за пра ва де те та на во де да је по треб но 
обез бе ди ти та кво обра зо ва ње ко је под сти че раз у ме ва ње и по што ва ње раз ли ка и ко је 
се су прот ста вља свим об ли ци ма дис кри ми на ци је.

                      
3.8. За да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је да оце ни да ли је по сту па њем, од-

но сно, не по сту па њем шко ле из вр ше на дис кри ми на ци ја М. Б. на осно ву ње го ве на ци-
о нал не при пад но сти, од но сно, да ли су пред у зе те све ме ре ко ји ма би се спре чи ло фи-
зич ко и вер бал но мал тре ти ра ње ко је М. Б. тр пи у шко ли од дру гих уче ни ка.

3.9. Ана ли зом при ту жбе, утвр ђе но је да се она за сни ва на на во ди ма да је дис кри ми на ци-
ја М. Б. „кон стант но вр ше на у пе ри о ду од школ ске 2008/2009. го ди не све до ок то бра 
2012. го ди не”, као и да је био жр тва фи зич ког и вер бал ног вр шњач ког на си ља, да је 

43 Члан 19. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
44 Члан 98. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11
45 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Слу жбе ни лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 

15/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/96 и 2/97)
46 члан 2. 
47 члан 28.
48 члан 29.
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уда ран, уба дан олов ка ма, га ђан пред ме ти ма и да је вре ђан на на ци о нал ној осно ви. 
Та ко ђе, на ве де но је да се у ОШ „Ђ. Ј.” у К. пре ма де ци ром ске на ци о нал но сти дис кри-
ми на тор но по сту па и да су и ста ри ја де ца З. Б. тр пе ла мал тре ти ра ња и вре ђа ња на на-
ци о нал ној осно ви у овој шко ли. До ста вљен је и из ве штај ле ка ра ко јим је по твр ђе но да 
је М. Б. 26. сеп тем бра 2012. го ди не у шко ли за до био уда рац у гла ву. Из све га на ве де ног, 
мо же се кон ста то ва ти да је М. Б. имао про бле ме у шко ли, као и да су за по сле ни у шко ли 
зна ли за то. Иако се из при ту жбе и при ло же них до ка за не мо же са си гур но шћу утвр ди ти 
да се ра ди о на си љу ко је је иза зва но на на ци о нал ној осно ви, ва жно је има ти у ви ду да 
ове тврд ње ни на ко ји на чин ни су оспо ре не. Из ово га про из ла зи пи та ње сте пе на сен-
зи би ли са но сти ру ко вод ства и за по сле них у шко ли на про бле ме са ко ји ма се су сре ћу 
де ца из ма њин ских за јед ни ца, а по себ но ром ска де ца из де при ви ра них сре ди на, јер 
шко ла ни је пред у зе ла ме ре за сма ње ње на ци о нал не не тр пе љи во сти, ни пре вен тив не 
ни ре ак тив не, а у из ја шње њу се ни је ни освр ну ла на те на во де из при ту жбе, као ни на 
чи ње ни цу да је у пи та њу ром ско де те.

3.10. На осно ву до ка за ко је је шко ла до ста ви ла, утвр ђе но је да су пред у зе те од ре ђе не ме ре у 
слу ча ју вр шњач ког на си ља ме ђу уче ни ци ма, као што је оба вља ње раз го во ра са де цом и 
ро ди те љи ма. Та ко ђе, Тим за за шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
до нео је за кључ ке у прав цу по ја ча ња вас пит ног ра да са де цом по пи та њу пре до ча ва ња 
пој мо ва на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, пре по зна ва ња ових по ја ва и ме ха ни-
за ма за шти те. Ме ђу тим, по ред ак тив но сти ко је је шко ла пред у зи ма ла, из из ја шње ња 
и при ло же них до ка за не мо же се утвр ди ти да је шко ла пред у зи ма ла ак тив но сти у ци-
љу спре ча ва ње дис кри ми на ци је. Шко ла та ко ђе ни је оспо ра ва ла да је М. Б. по след њих 
го ди на имао про бле ма, с тим што ни на ко ји на чин ни је ве зи ва ла ње го ве про бле ме са 
чи ње ни цом да је при пад ник ром ске на ци о нал не ма њи не, та ко да и ак тив но сти ко је су 
пред у зи ма не ни су об у хва та ле ме ре за при хва та ње раз ли чи то сти, укљу чу ју ћи и на ци о-
нал не раз ли чи то сти.

3.11. У из ја шње њу је из ве сна па жња по све ће на утвр ђи ва њу кри ви це за во ђе ње по ступ ка 
пред По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти, од но сно, обра зла га ње и упу ћи ва ње 
ро ди те ља дру ге де це да је А. С. ма ни пу ла тив ним ак тив но сти ма при до био по ве ре ње З. 
Б, као и да га је под но ше њем при ту жбе ова квог са др жа ја из и грао. Ме ђу тим, као што је 
већ на ве де но, за по сту пак пред По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти мо тив под-
но си о ца при ту жбе ни је од зна ча ја, на ро чи то ка да је у пи та њу мо гу ћа дис кри ми на ци ја 
де те та. С тим у ве зи, по треб но је на по ме ну ти да се из за пи сни ка са ро ди тељ ских са ста-
на ка и дру гих слу жбе них бе ле шки мо же утвр ди ти да је фо кус са про бле ма из ме ђу де це, 
пре шао на утвр ђи ва ње и ре ша ва ње од но са од ра слих, а од но си ме ђу де цом оста ли су 
не ре ше ни.

3.12. Да љом ана ли зом из ја шње ња ди рек тор ке шко ле и до ка за уз из ја шње ње, мо же се за-
кљу чи ти да шко ла ни је пред у зе ла аде кват не ме ре у си ту а ци ји ка да је по ро ди ца М. Б. 
при ја вљи ва ла вер бал но и фи зич ко вр шњач ко мал тре ти ра ње. Ка ко се у кон крет ном слу-
ча ју ра ди о мал тре ти ра њу де те та ром ске на ци о нал но сти, школ ски ор га ни су би ли ду-
жни да уло же до дат не на по ре у ци љу ефи ка сни је и бла го вре ме не за шти те нај бо љег ин-
те ре са де те та. Ка да је у су коб укљу че но и де те не ке на ци о нал не ма њи не, шко ла мо ра 
да по ка же сте пен по ви ше не па жње ка ко би спре чи ла сва ки вид из ра жа ва ња не тр пе љи-
во сти и дис кри ми на ци је. Из ја ва да је шко ла „ви ше не го то ле рант на пре ма уче ни ци ма 
ром ске на ци о нал но сти” ука зу је на по гре шан став пре ма де ци ром ске на ци о нал но сти. 
По ве ре ни ца под се ћа да се у Стра те ги ји за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци 
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Ср би ји49 на во ди да су ис тра жи ва ња у Ср би ји по ка за ла да су оче ки ва ња учи те ља и на-
став ни ка у ве зи са по стиг ну ћи ма ром ске де це ни жа, што до во ди до сма њи ва ња по др-
шке ко ја се пру жа ром ским уче ни ци ма. Због по себ ног со ци јал ног и еко ном ског по ло-
жа ја у ко јем се на ла зе Ро ми у Ср би ји, шко ла и на став но осо бље има ју по ја ча ну уло гу, а 
пре све га оба ве зу да де ци ром ске на ци о нал но сти омо гу ће пра ће ње на ста ве и уче шће 
у дру гим вас пит но-обра зов ним ак тив но сти ма шко ле у усло ви ма без дис кри ми на ци је 
и ома ло ва жа ва ња. Ни ру ко вод ство шко ле, ни струч на слу жба ни су пред у зе ли све ме-
ре ко је су има ли на рас по ла га њу ка ко би се М. Б. омо гу ћи ло и оси гу ра ло при ја тељ ско 
окру же ње, раз у ме ва ње и ува жа ва ње ње го вих по тре ба у шко ли.

3.13. Под но си лац при ту жбе је на во ди ма из при ту жбе и до ста вље ним до ка зи ма учи нио ве ро-
ват ним да су Основ на шко ла „Ђ. Ј.” у К. и К. П, ди рек тор ка шко ле из вр ши ли дис кри ми-
на ци ју уче ни ка М. Б. на осно ву на ци о нал не при пад но сти, та ко што га ни су за шти ти ли 
од вер бал ног и фи зич ког вр шњач ког мал тре ти ра ња. У скла ду са пра ви лом о те ре ту до-
ка зи ва ња про пи са ним За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је,50 уко ли ко се учи ни ве ро-
ват ним да је из вр шен акт дис кри ми на ци је, те рет до ка зи ва ња да ни је до шло до по вре-
де на че ла јед на ко сти, од но сно на че ла јед на ких пра ва и оба ве за сно си стра на про тив 
ко је је под не та при ту жба.

3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни су по ну ђе ни до ка зи ко ји би 
по твр ди ли да су ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ка К. П. пред у зе ли аде кват не ме ре ка ко би 
спре чи ли да се де те ром ске на ци о нал но сти осе ћа без бед но и на тај на чин спре че дис-
кри ми на ци ју М. Б. на на ци о нал ној осно ви.

.   
ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ка К. П, као од го вор но ли це, ни су бла го вре ме но пред у зе ли од го-

ва ра ју ће ме ре ра ди за шти те уче ни ка М. Б. од не по сред не дис кри ми на ци је на осно ву при пад-
но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, за бра ње не чл. 6. у ве зи са чл. 24. За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је, чи ме су по вре ди ли чл. 44. За ко на о осно ва ма си сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Основ ној шко ли „Ђ. Ј.” у К. и ди рек-

тор ки К. П, као од го вор ном ли цу:

5.1. Да спро ве ду еду ка тив не про гра ме/ра ди о ни це за све уче ни ке у шко ли у ци љу раз ви ја-
ња ду ха то ле ран ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња ме-
ђу уче ни ци ма/ама.

5.2. Да се до дат ни еду ка тив ни про гра ми/ра ди о ни це спро ве ду за оде ље ња у ко ји ма је М. Б, 
као и да се пра те бу ду ћа де ша ва ња у том оде ље њу, у ци љу раз ви ја ња ду ха то ле ран ци је, 
при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња ме ђу уче ни ци ма/ама овог 
оде ље ња.

5.3. Да ор га ни зу ју струч но уса вр ша ва ње на став ног осо бља у ци љу раз ви ја ња ме ђу на ци о-
нал не то ле ран ци је, а по себ но за су зби ја ње сте ре о ти па, пред ра су да и дис кри ми на ци је.

49 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009
50 Члан 45.
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По треб но је да Основ на шко ла „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ка К. П, оба ве сте По ве ре ни цу за 
за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у 
ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Основ на шко ла „Ђ. Ј.” у 
К. и ди рек тор ка К. П, не по сту пе по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње 
о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше-
ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ће о то ме оба ве сти ти јав ност 
пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба ор га ни за ци је Р. про тив Ми ни стар ства про све те
због дис кри ми на ци је на осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти 

обра зо ва ња и вас пи та ња

бр. 07-00-445/12 / 11.3.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под не ла ор га ни за ци ја 
P. из Б. про тив Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли-

ке Ср би је, Град ске упра ве гра да Ле сков ца, Основ не шко ле „П. Т.” у Л. и ди рек то ра 
шко ле, као од го вор ног ли ца због се гре га ци је ром ске де це у ОШ „П. Т.” у Л. У при ту-
жби је на ве де но да ову основ ну шко лу упи су ју и по ха ђа ју са мо де ца ром ске на ци о-
нал но сти, од но сно, да у шко ли по сто ји се гре га ци ја (из два ја ње) ром ске де це. Шко ла 
се на ла зи у бли зи ни ром ског на се ља, и док је ва жи ло пра ви ло да су ро ди те љи де це 
у оба ве зи да упи су ју де цу у шко лу ко ја се на ла зи на те ри то ри ји на се ља у ком жи ве, 
шко лу су по ха ђа ла де ца срп ске и ром ске на ци о нал но сти. Ме ђу тим, од ка да ро ди те љи 
мо гу да упи су ју де цу у ко ју год шко лу же ле, ову шко лу по ха ђа ју са мо ром ска де ца. У 
при ту жби је на ве де но и да Ми ни стар ство про све те и дру ги над ле жни ор га ни зна ју за 
овај про блем, али да ни су пред у зе ли ме ре ка ко шко лу ви ше не би по ха ђа ла са мо ром-
ска де ца. Град ска упра ва је на ве ла да ро ди те љи има ју пра во да упи су ју де цу у ко ју год 
шко лу же ле, али да је скуп шти на гра да упо зна та са овим про бле мом, те је од лу чи ла 
да ће при ли ком из ра де Стра те ги је за уна пре ђи ва ње ин клу зив ног обра зо ва ња ром ске 
де це у овом гра ду ана ли зи ра ти и об ра ђи ва ти овај про блем. Ди рек тор шко ле је ре као 
да шко ла сва ке школ ске го ди не по ку ша ва да при ву че упи си ва ње и не ром ске де це, да 
ор га ни зу је пре зен та ци је и ме диј ски се про мо ви ше, али да ро ди те ље де це срп ске на-
ци о нал но сти са мо за ни ма број ром ске де це у оде ље њу. Ди рек тор је ис та као да шко ла 
не ма мо гућ но сти да са ма ре ши овај про блем и да се за по моћ обра ћа ла над ле жним 
ин сти ту ци ја ма. У овом по ступ ку је утвр ђе но да је шко ла би ла све сна про бле ма из два-
ја ња ром ске де це, да се за по моћ обра ти ла Школ ској упра ви гра да, Град ској упра ви 
и Са ве ту за ме ђу на ци о нал не од но се. По ред то га, шко ла је оба вља ла раз го во ре са ро-
ди те љи ма бу ду ћих уче ни ка пр вог раз ре да, ме диј ски се пред ста вља ла, ор га ни зо ва ла 
окру гли сто, али да су ре зул та ти из о ста ли. Скуп шти на гра да је до не ла од лу ку да ће 
при ли ком до но ше ња Стра те ги је за уна пре ђи ва ње ин клу зив ног обра зо ва ња ром ске 
де це ана ли зи ра ти и об ра ди ти све чи ње ни це ве за не за из два ја ње ром ске де це у овој 
шко ли. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње да шко ла, Град ска 
упра ва и Ми ни стар ство про све те, сво јим ак тив но сти ма и по сту па њем, ни су из вр ши-
ли дис кри ми на ци ју. Ме ђу тим, овим ин сти ту ци ја ма је пре по ру че но да за јед нич ким 
ак тив но сти ма и у са рад њи са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва пре ду зму све ме ре и 
ак тив но сти ка ко би за јед нич ки ре ши ли про блем из два ја ње, тј. пре ве ли ког бро ја ром-
ске де це у од но су на оста лу де цу ове шко ле.
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.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла ор га ни за ци ја P. из Б. и 

на ве ла да су ром ска де ца се гре ги са на у Основ ној шко ли „П. Т.” у Л.

1.2. У при ту жби је из ме ђу оста лог на ве де но:

да сeгрeгaциjа у ОШ „П. Т.” у Л. пoстojи ду ги низ гoдинa, као и да се шко ла нaлaзи у не по-
сред ној бли зи ни рoмскoг нaсeљa пoзнaтoг пoд нaзивoм „П.” у Л, у ко јем жи ви око 5.000 
Ро ма. У овој шкoли је, док су ро ди те љи би ли у оба ве зи да де цу упи су ју у шко лу ко ја се 
на ла зи на те ри то ри ји на се ља у ком жи ве, струк ту ра ђа ка би ла је ме шо ви та и шко лу су 
по ха ђа ла и ром ска и не ром ска де ца, ме ђу тим струк ту ра је по че ла да се ме ња про ме ном 
овог пра ви ла, та ко да су у 2011. го ди ни у ову шко лу би ла упи са на ис кљу чи во де ца ром ске 
на ци о нал но сти;

да је о овој по ја ви пи са но у ло кал ним сред стви ма ин фор ми са ња;

да да нас ову шко лу по ха ђа ју пре те жно уче ни ци ром ске на ци о нал но сти, јер су од 24 оде-
ље ња, у 11 ис кљу чи во де ца ром ске на ци о нал но сти;

да над ле жни про свет ни ор га ни, ко ји су упо зна ти са про бле мом у овој шко ли, ни шта ни су 
пред у зе ли ка ко би се про блем ре шио;

да у Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја сма тра ју да ОШ „П. Т.” не ма 
аде ква тан план и про грам ко јим би се под ста као упис не ром ске де це у ову шко лу. Ова-
кав став над ле жног ми ни стар ства и не до ста так во ље над ле жних ор га на у Л. на во де на 
за кљу чак да ће се про блем се гре га ци је ром ских уче ни ка у ОШ „П. Т.” вре ме ном све ви ше 
про ду бљи ва ти.

1.3. У при ло гу при ту жбе је при ло жен чла нак из ин тер нет но ви на „Ј. в.” — Л. од 16. сеп тем-
бра 2011. го ди не.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је је дин ствен по сту пак, са гла сно чл. 
117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку,51 у ве зи са чл. 40. ст. 4. За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је.

1.5. У ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. 
ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,52 у то ку по ступ ка при ба вље но је 
из ја шње ње Град ске упра ве гра да Л, Упра ве за дру штве не де лат но сти и из ја шње ње OШ 
„П. Т.” у Л.

1.6. У из ја шње њу Град ске упра ве за дру штве не де лат но сти гра да Л, из ме ђу оста лог је на ве-
де но и:

да је сту па њем на сна гу За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња ро ди те љи-
ма да то пра во на из бор основ не шко ле у ко ју ће упи си ва ти сво ју де цу, чи ме је уки нут до 
та да ва же ћи „те ри то ри јал ни прин цип” упи са де це у основ ну шко лу. По сле ди ца при ме не 
овог за ко на на под руч ју гра да Л. огле да се у сма ње ном бро ју упи са не де це срп ске на ци-
о нал но сти, од но сно по ве ћа ња упи са де це ром ске на ци о нал но сти у ОШ „П. Т”;

да је Са вет за ме ђу на ци о нал не од но се Скуп шти не гра да Л. на сед ни ци 29. ју на 2010. го ди не 
упу тио зах тев Скуп шти ни гра да за пред у зи ма ње ме ра у ци љу ре ша ва ња овог про бле ма;

51 „Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гла сник РС”, бр. 30/10
52 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09



ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ТУ ЖБА МА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈУ ДЕ ЦЕ  67 

да је Скуп шти на гра да Л. на сед ни ци одр жа ној 23. ју ла 2010. го ди не, раз ма тра ла зах тев 
Са ве та за ме ђу на ци о нал не од но се, и да је до не ла за кљу чак у ко ме је на ве де но „при ли-
ком из ра де Стра те ги је за уна пре ђи ва ње ин клу зив ног обра зо ва ња ром ске де це у Л, ана-
ли зи ра ти и об ра ди ти све при мед бе и чи ње ни це из не те од стра не од бор ни ка у то ку 
рас пра ве по во дом раз ма тра ња Из ве шта ја Са ве та за ме ђу на ци о нал не од но се”.

1.7. Уз из ја шње ње на при ту жбу, Град ска упра ва за дру штве не де лат но сти гра да Л. до ста-
ви ла је и зах тев Са ве та за ме ђу на ци о нал не од но се број 06-10-5/10-01 од 29. ју на 2010. 
го ди не и за кљу чак Скуп шти не гра да Л. број 06-20/10-01 од 26. ју ла 2012. го ди не.

1.8. У из ја шње њу ди рек то ра OШ „П. Т.” у Л, на ве де но је:

да у ОШ „П. Т.” у Л. по сто ји обра зов на се гре га ци ја уче ни ка ром ске на ци о нал но сти, јер од 
24 оде ље ња, 12 је чи сто ром ских оде ље ња. Од 474 уче ни ка шко ле 385 је ром ске на ци о-
нал но сти: због сте ре о тип ног ми шље ња ро ди те ља де це срп ске на ци о нал но сти, ко је има ју 
о ром ској по пу ла ци ји, због за ко на ко ји је омо гу ћио да ро ди те љи има ју мо гућ ност да би-
ра ју же ље ну шко лу и на кра ју због не схва та ња про бле ма од ло кал не са мо у пра ве, Школ-
ске упра ве Л. и Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је;

да шко ла сва ке го ди не по зи ва ро ди те ље бу ду ћих уче ни ка пр вог раз ре да на раз го вор и 
упо зна ва ње са ра дом шко ле и мо гућ но сти ма ко је пру жа шко ла њи хо вој де ци, ор га ни зу је 
пре зен та ци је, ме диј ски се про мо ви ше, али је ди но пи та ње ко је по ста вља ју ро ди те љи срп-
ске на ци о нал но сти је ве за но за број ром ске де це у оде ље њу;

да ро ди те љи де це срп ске на ци о нал но сти че сто од би ја ју да при ме по зи ве за упис њи хо ве 
де це;

да по сто је и дру ги про бле ми, као што су: упи си ва ње де це са те ри то ри је ОШ „П. Т.” у окол-
не шко ле без под не тих зах те ва тим шко ла ма у скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, али и пре ко бро јан број уче ни ка по оде ље њи ма у окол ним шко-
ла ма су прот но За ко ну о основ ној шко ли;

да шко ла ни је у мо гућ но сти да са ма ре ши про блем, због че га се обра ти ла над ле жним ин-
сти ту ци ја ма ка ко би га за јед но пре ва зи шли.

1.9. Уз из ја шње ње на при ту жбу ОШ „П. Т.” у Л. до ста ви ла је и до пис шко ле Школ ској упра ви 
Л. број 146/2 од 23. мар та 2012. го ди не и Град ској упра ви за дру штве не де лат но сти број 
146/1 од 23. мар та 2010. го ди не, за пи сник са пе те сед ни це Са ве та за ме ђу на ци о нал не 
од но се гра да Л. број 06-10-5/10-01 од 29. ју на 2010. го ди не, до пис Са ве та за ме ђу на-
ци о нал не од но се гра да Л. број 06-10-5/10-01 од 29. ју на 2010. го ди не, За кљу чак Скуп-
шти не гра да Л. број 06-20/10-01 од 26. ју ла 2010. го ди не, из вод из Ло кал ног ак ци о ног 
план за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма, за пи сни ке са одр жа них окру глих сто ло ва на те му 
— „Де се гре га ци ја и ан ти ди скри ми на ци ја” од 8. де цем бра 2011. го ди не, 28. мар та и 28. 
ав гу ста 2012. го ди не, до пис Школ ској упра ви Л, Скуп шти ни гра да Л. и гра до на чел ни ку 
од 18. ја ну а ра 2012. го ди не, до пис Школ ској упра ви Л. број 164/1 од 13. мар та 2012. го-
ди не, до пис Град ске упра ве за дру штве не де лат но сти број 744/2012-05 од 7. сеп тем бра 
2012. го ди не, спи сак уче ни ка чи ји ро ди те љи се ни су ода зва ли по зи ву за упис у пр ви 
раз ред и чи ја де ца не по ха ђа ју на ста ву од 5. сеп тем бра 2012. го ди не.

1.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти за тра жи ла је и из ја шње ње Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, али из ја шње ње ни је до ста вље но.
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.      
2.1. Ме ђу стра на ма је не спор но да је у ОШ „П. Т.” у Л. сма њен број упи са не де це срп ске на-

ци о нал но сти, од но сно, да је по ве ћан упис де це ром ске на ци о нал но сти.

2.2. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је Са вет за ме ђу на ци о нал не од но се Скуп шти не гра да Л. на 
сед ни ци од 29. ју на 2010. го ди не раз ма трао пи та ње се гре га ци је Ро ма у обра зо ва њу и до-
нео за кљу чак да се Скуп шти ни гра да по ша ље до пис ко јим ће се за тра жи ти од Скуп шти не 
да на пр вој на ред ној сед ни ци раз мо три пи та ње се гре га ци је Ро ма у обра зо ва њу. Та ко ђе, 
Са вет за ме ђу на ци о нал не од но се је пред ла гао да се о овом пи та њу раз го ва ра и са гра до-
на чел ни ком, као и да се раз го ва ра са ме ди ји ма на те му се гре га ци је у обра зо ва њу.

2.3. Утвр ђе но је да је Скуп шти на гра да Л. на сед ни ци одр жа ној 23. ју ла 2010. го ди не, раз ма-
тра ла зах тев Са ве та за ме ђу на ци о нал не од но се, као и да је до не ла за кљу чак при ли ком 
из ра де Стра те ги је за уна пре ђи ва ње ин клу зив ног обра зо ва ња ром ске де це, ана ли зи ра ју 
и об ра де све при мед бе и чи ње ни це ко је су од бор ни ци из не ли у то ку рас пра ве по во дом 
раз ма тра ња Из ве шта ја са 5. сед ни це Са ве та за ме ђу на ци о нал не од но се. Ме ђу тим, осим 
овог за кључ ка, ни ка кве кон крет не ак тив но сти ни су пред у зе те у ци љу ре ша ва ња овог 
про бле ма.

2.4. Утвр ђе но је и да је ру ко вод ство ОШ „П. Т.” за ре ша ва ње овог про бле ма тра жи ло по моћ 
од ло кал не за јед ни це, дру гих шко ла из окру же ња и Школ ске упра ве, да је ор га ни зо ва ло 
окру гли сто на те му „Де се гре га ци ја и ан ти ди скри ми на ци ја”, да је пред ло же но фор ми ра ње 
ко ми си је ко ју би чи ни ли пред став ни ци ло кал них основ них шко ла, ми ни стар ства, ло кал не 
са мо у пра ве и ци вил ног дру штва у ци љу про на ла же ња ре ше ња за рав но мер ну за сту пље-
ност и пре ра спо де лу уче ни ка ко ји упи су ју пр ви раз ред и ко ор ди на ци ју ак тив но сти.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.53

53 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
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3.3. Устав Ре пу бли ке Ср би је54 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.55

3.4. Устав на за бра на дис кри ми на ци је раз ра ђе на је За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је56 
где је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не-
јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње 
пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма 
бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по-
ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је за бра њу је дис кри ми-
на ци ју у обла сти обра зо ва ња57 и про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ-
но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а 
за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне-
мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте-
жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно 
обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и 
на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.5. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња та ко ђе је за бра ње на дис кри-
ми на ци ја,58 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни-
шу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, 
jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у 
рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, 
имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe 
тaквих aк тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje 
зaбрaнa дискриминaциje. Овај за кон про пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe 
лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe 
или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, 
oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, 
док не сма тра дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa 
пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у 
нejeднaкoм пoлoжajу.

3.6. Упис де це у основ ну шко лу59 ре гу ли сан је чл. 98. За ко на о осно ва ма си сте ма вас пи та ња 
и обра зо ва ња, и то та ко што је про пи са но да је шкoлa дужнa дa упишe свaкo дeтe сa 
пoдручja шкoлe, а мoжe дa упишe и дeтe сa пoдручja другe шкoлe, нa зaхтeв рoдитeљa 
и у склaду сa мoгућнoстимa шкoлe. По ред то га, рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ мoжe дa 

54 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
55 Чл. 21. Уста ва РС.
56 Чл. 2. 
57 Чл. 19. 
58 Чл. 44. 
59 Чл. 98. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.
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изaбeрe oснoвну шкoлу у кojу ћe дa упишe дeтe пoднoшeњeм зaхтeвa изaбрaнoj шкoли 
нajкaсниje дo 1. фeбруaрa тeкућe кaлeндaрскe гoдинe у кojoj сe вр ши упис. Из на ве де-
них од ре да ба ја сно про из ла зи на ко ји на чин се де ца упи су ју у основ ну шко лу, као и да 
би шко ла, од би ја ју ћи да упи ше де те због ње го ве на ци о нал не при пад но сти, по сту па ла 
су прот но ва же ћим про пи си ма.

3.7. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ко ри сти при ли ку да под се ти да је до но ше њем 
Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји,60 Вла да Ре пу бли ке Ср-
би је по ста ви ла као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји, са 
ци љем сма ње ња раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по ло жа ја ром ске по пу ла ци је и оста лог 
ста нов ни штва. Део овог до ку мен та се од но си и на ста ње у систeму oбрaзoвaњa,61 у ко-
јем је, из ме ђу оста лог, на ве де но и да су Рoми чeстo излoжeни рaзличитим oблицимa 
прикривeнe или oтвoрeнe дискриминaциje ко ју вр ше шкoлске влaсти, нaстaвници, 
шкoлскo oсoбље, дру га дeца и рoдитeљи дру ге де це. Стратегијa ука зу је и на про блем 
сeгрeгисаних oдeљeњa, а на во ди да је по не кад у осно ви фор ми ра ња ова квих оде ље ња 
oтвoрeна дискриминaтoрска идeoлoгиjа. По је ди не ор га ни за ци је на во ди ле су примeрe 
сeгрeгисаних oдeљeњa кoja су фoрмирaнa јер су сe нeрoмски рoдитeљи прoтивили 
вeћoj зaступљeнoсти учeникa рoмскe нaциoнaлнoсти, док су за по сле ни у шко ла ма та ко 
фор ми ра на оде ље ња прав да ли по тре бом да се oдeљeњa уjeднaчe, кaкo би сe нaстaвa 
oдвиjaлa eфикaсниje и успeшниje. Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји ука за но је и на чи ње ни цу да се шкoлe сa вeћим брojeм рoмскe дeцe 
eтикeтирajу сe кao „ром ске шкoлe”, као и да рoдитeљи де це ве ћин ске по пу ла ци је из 
њих исписуjу свojу дeцу, ме ђу тим дeшaвa се дa тo чинe и рoмски рoдитeљи, jeр смaтрajу 
дa тaквe шкoлe нe нудe дoвoљaн oбрaзoвни нивo. Као једaн oд глaвних прoблeмa, Стра-
те ги ја на во ди не по сто ја ње свеoбухвaтниjих aнтисeгрeгaциjских зaкoнских рeшeњa и 
не по сто ја ње институциoнaлизoвaнoг прaћeња oвaквих пojaвa. По ред то га, ис ти че и да 
док се нe прoнaђу систeмскa рeшeњa, прoблeми сa сeгрeгисаним oдeљeњимa мoрajу 
сe рeшaвaти oд случaja дo случaja.

                      
3.8. Уви дом у из ја шње ње шко ле и до ка зе уз из ја шње ње, утвр ђе но је да се ру ко вод ство ОШ „П. 

Т.”, све сно про бле ма са ко јим се су о чи ло, 2010. го ди не обра ти ло Школ ској упра ви гра да 
Л, Град ској упра ви за дру штве не де лат но сти и Са ве ту за ме ђу на ци о нал не од но се гра да 
Л. Та ко ђе, шко ла је оба вља ла раз го во ре са ро ди те љи ма бу ду ћих уче ни ка пр вог раз ре да, 
упо зна ва ла их са ра дом шко ле и мо гућ но сти ма ко ја шко ла пру жа де ци, ор га ни зо ва ла је 
пре зен та ци је и ме диј ски се про мо ви са ла. Ди рек тор шко ле на во ди да је шко ла по ку ша ла 
да на ђе ре ше ње кроз раз го вор са ди рек то ри ма дру гих основ них шко ла у Л, ор га ни зо ва-
ла окру гли сто са те мом „Де се гре га ци ја и ан ти ди скри ми на ци ја”, на ко јем је пред ло же но 
фор ми ра ње ко ми си је са за дат ком про на ла же ња ре ше ња за рав но мер ну за сту пље ност и 
пре ра спо де лу уче ни ка ко ји упи су ју пр ви раз ред и ко ор ди на ци ју ак тив но сти. Сто га, По ве-
ре ни ца ко ри сти при ли ку да по хва ли шко лу ко ја је у овој си ту а ци ји пред у зе ла од ре ђе не ак-
тив но сти у по ку ша ју да спре чи ства ра ње јед но на ци о нал не шко ле. С об зи ром да ова вр ста 
про блем пре ва зи ла зи мо гућ но сти и овла шће ња по је ди нач не шко ле, нео п ход на је са рад-
ња и са ло кал ном са мо у пра вом и Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

60 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009
61 „Сл. гла сник РС”, бр. 27/2009 (1.2.2. Ак ту ел но ста ње у си сте му обра зо ва ња)
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3.9. Са вет за ме ђу на ци о нал не од но се Скуп шти не гра да Л. је на 5. сед ни ци одр жа ној 29. 
ју на 2010. го ди не раз ма трао пи та ње по сто ја ња се гре га ци је Ро ма у обра зо ва њу и до-
ста вио Скуп шти ни гра да Л. из ве штај са пред ло же ним ини ци ја ти ва ма, пре по ру ка ма и 
при о ри те ти ма. Скуп шти на гра да је на сед ни ци ју ла 2010. го ди не за кљу чи ла да ће при-
ли ком до но ше ња Стра те ги је за уна пре ђи ва ње ин клу зив ног обра зо ва ња ром ске де це у 
Л, ана ли зи ра ти и об ра ди ти све из не те при мед бе и чи ње ни це, али у то ку по ступ ка ни је 
утвр ђе но да је Скуп шти на гра да Л. до не ла Стра те ги ју за уна пре ђе ње ин клу зив ног обра-
зо ва ња ром ске де це у Л.

.   
Ак тив но сти ма и по сту па њем ОШ „П. Т.” у Л, Упра ве за друш твeнe дeлaтнoсти гра да Л. и 

Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, ко је се од но се на 
упис де це у шко лу и на ци о нал ни са став уче ни ка у шко ли, ни су пре кр ше не од ред бе За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у скла ду са чл. 33. тач. 9. За ко на о за бра ни дис-

кри ми на ци је, пре по ру чу је ОШ „П. Т.” из Л, Град ској упра ви гра да Л и Ми ни стар ству про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је да:

5.1. За јед нич ким ак тив но сти ма и у са рад њи са пред став ни ци ма ци вил ног дру штва, без од ла-
га ња, пре ду зму све ме ре и ак тив но сти из сво је над ле жно сти, у ци љу ре ша ва ња про бле ма 
се гре га ци је тј. пре ве ли ког бро ја ром ске де це у од но су на оста лу де цу у ОШ „П. Т.” у Л.

5.2. Оба ве сте По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма ко је ће пред-
у зе ти у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња 
са пре по ру ком.
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При ту жба УГ „И” из К. про тив ОШ Д. О. из К. због дис кри ми на ци је
уче ни ка на осно ву на ци о нал не при пад но сти ром ској ма њи ни

бр. 07-00-402/2012-01 / 22.3.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе УГ „И.” К, под не те у име ма-
ло лет ног А. П, уз са гла сност за кон ске за ступ ни це М. П, про тив ОШ „Д. О.” у 

К, по во дом фи зич ког и пси хич ког мал тре ти ра ња, вре ђа ња и исме ва ња ко је А. П. тр-
пи од дру гих уче ни ка ове шко ле због при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни. У 
при ту жби је на ве де но да је А. П. уче ник ром ске на ци о нал но сти и да по ха ђа че твр ти 
раз ред основ не шко ле, да жи ви у из у зет но ло шим со цио-ма те ри јал ним усло ви ма, да 
ви ше го ди на у шко ли тр пи вр шњач ко фи зич ко и пси хич ко мал тре ти ра ње, да га на-
зи ва ју по грд ним име ни ма и исме ва ју због бо је ко же и на ци о нал но сти. Си ту а ци ја се 
на ро чи то за ком пли ко ва ла ка да је кра јем ок то бра иза шао из шко ле, и у том мо мен ту 
су му при шла че тво ри ца де ча ка ко ја су му ис тр гла тор бу, уда ра ла га и шу ти ра ла, док 
су оста ли гле да ли и скан ди ра ли „убиј Ци га ни на”, „на бо ди га, мај ку му ци ган ску…”. 
Шко ла је на ве ла да је ди рек тор, на кон спор ног до га ђа ја, на ло жио пе да го шко-пси хо-
ло шкој слу жби и школ ском ти му за за шти ту де це од на си ља да се укљу че у утвр ђи ва-
ње свих окол но сти овог до га ђа ја, као и да су сви у шко ли би ли из не на ђе ни пи са њем 
ме ди ја о овом ин ци ден ту. То ком по ступ ка је утвр ђе но да је за вре ме ча са фи зич ког 
вас пи та ња и на кон овог ча са, ка да су де ца кре ну ла ку ћи до шло до вр шњач ког су ко-
ба из ме ђу уче ни ка ром ске на ци о нал но сти и ње го вих вр шња ка, да су се на кон овог 
су ко ба у ре ша ва ње про бле ма укљу чи ли ро ди те љи де це, ди рек тор шко ле, тим за за-
шти ту од на си ља, учи те љи ца и пси хо ло шко-пе да го шка слу жба, као и да су пред у зи-
ма не ак тив но сти у од го во ру на вр шњач ко на си ље. Та ко ђе, до га ђај је до био и ме диј ску 
па жњу. Ме ђу тим, на осно ву из ја ва свих уче сни ка овог до га ђа ја ни је утвр ђе но да је до 
су ко ба ме ђу де цом до шло за то што је овај де чак ром ске на ци о нал но сти. Ова кав став 
по твр ди ле су и из ја ве де це, из ко јих се та ко ђе ни је мо гло за кљу чи ти да је су коб имао 
за основ на ци о нал ну при пад ност уче ни ка. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
да ла је ми шље ње да ни је утвр ђе но да је ОШ „Д. О.” из К, дис кри ми на тор но по сту па-
ла пре ма А. П. Шко ли је пре по ру че но да ор га ни зу је обу ке и еду ка ци ју за за по сле не 
у шко ли на те му дис кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли са ност свих 
за по сле них, као и да пре ду зме све нео п ход не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се 
кроз од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма раз ви јао дух то ле ран-
ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.

.    
1.1. Удру же ње гра ђа на „И.” К. под нео је при ту жбу у име ма ло лет ног А. П, уз са гла сност мај-

ке М. П, про тив Основ не шко ле „Д. О.” К.
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1.2. У при ту жби је на ве де но:

да је А. ром ске на ци о нал но сти и да жи ви у из у зет но ло шим со цио-ма те ри јал ним усло-
ви ма, у по ро ди ци ко ја је ко ри сник нов ча не со ци јал не по мо ћи, да ви ше го ди на у шко ли 
тр пи фи зич ко и пси хич ко мал тре ти ра ње од уче ни ка и „ин сти ту ци је”, као и да га на зи ва ју 
по грд ним име ни ма и исме ва ју због бо је ко же и на ци о нал но сти;

да је А. уче ник IV-1 раз ре да Основ не шко ле „Д. О.” у К;

да А. жи ви са мај ком М. П, се стром Т. А. (сту дент ки ња Ви со ке шко ле…) и ста ри јим бра том 
Р. А. (уче ник сред ње шко ле), да су ко ри сни ци нов ча не со ци јал не по мо ћи, жи ве у оп штин-
ској ку ћи ко ја ни је функ ци о нал на јер у њој не ма во де ни ку па ти ла, али да су сви чла но ви 
по ро ди це из у зет но пе дант ни, да во де ра чу на о хи ги је ни и обла че њу, по себ но А;

да А. у шко ли тр пи пси хич ко на си ље на на ци о нал ној осно ви још од пр вог раз ре да „што 
по твр ђу је и при ло же на ле кар ска до ку мен та ци ја из 2011. го ди не (ка да је због кон стант ног 
пси хич ког мал тре ти ра ња и ја ког стре са до био па ре зу ли ца)”;

да у шко ли ни ко ни је знао да је ром ске на ци о нал но сти све док учи те љи ца М. М. ни је ре-
кла пред свим уче ни ци ма у пр вом раз ре ду, ка да му је пре гле да ла до ма ћи за да так, „ви ди 
се да си Ци га нин, по гле дај ка ко ти је не у ред на све ска”;

да је А. од та да сва ко днев но из ло жен фи зич ком и пси хич ком мал тре ти ра њу у шко ли, а 
по себ но у оде ље њу јер ни ко не же ли да се дру жи са њим. Нај че шће се ди сам у клу пи 
због стра ха од мал тре ти ра ња а ка да сед не са не ким на ин си сти ра ње учи те љи це, друг или 
дру га ри ца из клу пе му се под сме ва ју, и не до зво ља ва ју му ни ру ком да пре ђе на њи хо ву 
по ло ви ну сто ла;

да А. дру га де ца у шко ли че сто на зи ва ју „Ци га ни не и псу ју му мај ку ци ган ску”, на зи ва ју 
га по грд ним име ни ма, шу ти ра ју га и уда ра ју на ча со ви ма и на од мо ри ма. Ви ше пу та је 
био пре ту чен у шко ли али ни ко из шко ле ни је ре а го вао, учи те љи ца је зна ла за све то али 
ни ка да ни је пред у зе ла ме ре, а ви ше пу та је по ку ша ла да га из ба ци из оде ље ња. У то ку 
про шле школ ске го ди не, ка да је А. био од су тан из шко ле због па ре зе ли ца, учи те љи ца је 
под не ла пре кр шај ну при ја ву про тив мај ке јер де те ни је по ха ђа ло шко лу, иако је уред но 
би ла оба ве ште на о про бле му ко ји је А. у том тре нут ку имао;

да се А. ја ко ло ше осе ћа, да је де пре си ван, упла шен, плач љив и да дрх ти због исме ва ња 
од дру ге де це, ко ја му по ред оста лог го во ре и да смр ди, иако се де чак сва ко днев но ку па 
не ка да и ви ше пу та на дан, а у на па ди ма па ни ке и стра ха ја ко тр ља ли це и ко жу са пу ном 
ка ко би му ко жа из бе ле ла;

да су га, пре ма А. на во ди ма, нај ви ше мал тре ти ра ли, исме ва ли и на зи ва ли „Ци га ни ном” и 
да су му нај ви ше „псо ва ли мај ку ци ган ску”, Н. П, М. и Ф, уче ни ци ње го вог оде ље ња. У по-
чет ку он то из стра ха ни је ни ко ме го во рио, али је тра жио од мај ке да га пре ме сти у дру гу 
шко лу, што је она од би ла на да ју ћи се да ће се си ту а ци ја сми ри ти. А. је по ку шао не ко ли ко 
пу та да ре а гу је и да се за шти ти, али се сва ки пут за вр ша ва ло још го ре по ње га, јер је вер-
бал но и фи зич ко мал тре ти ра ње би ло бру тал ни је и уче ста ли је;

да га је мај ка, због све га то га, сва ко днев но пра ти ла у шко лу и че ка ла по сле шко ле, што је дру-
гој де ци био још је дан раз лог за под сме ва ње и вре ђа ње, као и да га 24. ок то бра 2012. го ди не 
пр ви пут ни је ис пра ти ла, јер је А. то за мо лио за то што му се де ца сме ју ка да га мај ка пра ти;

да је упра во тог да на, за вре ме ча са фи зич ког вас пи та ња, на ко јем на став ник ни је био при-
су тан (оста вио је уче ни ке VI II раз ре да да над зи ру уче ни ке IV раз ре да), за по че ло вер бал но 
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мал тре ти ра ње, и то та ко што су му не ки уче ни ци из ње го вог оде ље ња ре кли „бе жи одав де 
Ци га ни не, ви ди ка ко смр диш”. А. је кре нуо пре ма њи ма, а они су по че ли да га гу ра ју и да 
се сви сме ју. Уче ни ци VI II раз ре да ко ји су би ли при сут ни та ко ђе су се сме ја ли и скан ди ра-
ли „удри га…, на бо ди га, мај ку му ци ган ску” и слич но. А. се због шо ка и стра ха по ву као и 
вра тио у учи о ни цу. Ка да су се ча со ви за вр ши ли око 18:30, А. је отво рио вра та од учи о ни це 
и слу чај но окр знуо М, на шта му је М. др ско од го во рио „ви де ћеш ти сво га бо га, мај ку ти 
ци ган ску”. А. га је за тим пи тао „шта ти ме ни стал но мај ку ци ган ску”, на кон че га је М. 
кре нуо пре ма ње му са ре чи ма „ај де да те ви дим сад шта ћеш”, па се на гло окре нуо и 
оти шао не где. На кон то га је А. иза шао из шко ле, већ је био мрак, ис пред је би ло пу но де це, 
и у том мо мен ту су му при шли Н. П, М. и још не ка де ца, ко ји су му ис тр гли тор бу, шут ну ли 
га и обо ри ли на зе мљу. Док је А. био на зе мљи, је дан де чак му је др жао ру ке да не би мо-
гао да се бра ни, док су га оста ли шу ти ра ли по ле ђи ма, сто ма ку и по це лом те лу. Уда ра ла 
су га и шу ти ра ла че тво ри ца де ча ка, док су оста ли гле да ли и скан ди ра ли „убиј Ци га ни на”, 
„на бо ди га, мај ку му ци ган ску”, „ту га мад ци ган ску тре ба по би ти”, а не ки уче ни ци су се 
сме ја ли и охра бри ва ли на сил ни ке ре чи ма „бра во, та ко тре ба са Ци га ни ма”;

да А. не зна ко ли ко је све то тра ја ло, да се у јед ном тре нут ку ис тр гао и по бе гао у учи о-
ни цу, где га је мај ка ка сни је и на шла пр ља вог, пре пла ше ног и упла ка ног, на сло ње ног на 
зид учи о ни це пот пу но из гу бље ног и дез о ри јен ти са ног. Мај ка га је по гле да ла и ви де ла 
да не ма ви дљи вих по вре да, али га је од ве ла у деч ји дис пан зер у ко ме је уста но вље но 
вр шњач ко на си ље и упу ћен је де чи јем пси хо ло гу. А. је био код М. М, пси хо ло шки ње у 
Школ ском дис пан зе ру, ко ја је раз го ва ра ла са њим, па за ка за ла да опет до ђе 7. но вем бра 
2012. го ди не, а мај ци је ре кла да са че ка ју да се „сми ре стра сти, да се не ди же пра ши на 
и да не те ра да ље…”;

да пси хо ло шки ња М. М. ни је са чи ни ла из ве штај о раз го во ру ко ји је оба ви ла са А, иако је 
док тор ка ко ја је А. упу ти ла код пси хо ло га, тра жи ла да јој се хит но до ста ви из ве штај. Пре-
ма са зна њи ма под но си о ца при ту жбе, М. М. је ро ђе на се стра ди рек то ра шко ле у ко јој се 
ин ци дент до го дио, због че га сма тра да је по ку ша ла да од го во ри М. П. од да љег ре а го ва-
ња у ве зи овог ин ци ден та;

да је мај ка оти шла су тра дан у шко лу, да су пре ма њој би ли ја ко не љу ба зни, као и да су јој ре-
кли да је А. про блем и да она не пред у зи ма ни ка кве ме ре. А. и ње го ва мај ка су пре пла ше ни, 
А. је де пре си ван, од би ја да иде у шко лу и стал но пла че, а на до дир га бо ли це ло те ло;

да је због без бед но сних раз ло га у то ку пре ме шта ње А. у дру гу шко лу.

1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте од 24. ок-
то бра 2012. го ди не, из ве штај ста ци о нар не здрав стве не уста но ве — не у ро ло ги ја 29. ок-
то бра 2011. го ди не, из ве штај спе ци ја ли сте ен до кри но ло га у Цен тру за ра ди о ло ги ју КЦ 
Н. од 28. де цем бра 2011. го ди не, из вод из ма тич не књи ге ро ђе них А. П, ко пи ја лич не 
кар те М. П. и оце на пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је Ре пу блич ког за во да за здрав стве но 
оси гу ра ње.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је,62 па су у то ку по ступ ка при ба вље на из ја шње ња учи те љи це 
М. М, Б. Р, ди рек то ра ОШ „Д. О.” и струч не слу жбе ове шко ле.

62 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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1.5. У из ја шње њу ди рек то ра Б. Р, из ме ђу оста лог је на ве де но:

да ОШ „Д. О.” по сто ји 59 го ди на, да има око 1.100 уче ни ка и 86 за по сле них. По ред уче-
ни ка ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји, у ову шко лу се упи су ју и де ца са те ри то ри ја ко је 
при па да ју дру ги ма основ ним шко ла ма, и то из раз ло га што на став но осо бље ра ди ква ли-
тет но. Ве ли ки број уче ни ка уче ству је на свим об ли ци ма и ни во и ма так ми че ња и по сти жу 
за вид не ре зул та те, што је све ути ца ло да је ре но ме и углед шко ле на ви шем ни воу и да се 
шко ла ко ти ра као јед на од бо љих у Р. окру гу, али и ши ре;

да је ди рек тор, на кон спор ног до га ђа ја и раз го во ра ко ји је имао са М. П, на ло жио да се о 
том до га ђа ју из ја сне про фе со ри фи зич ког вас пи та ња, ен гле ског је зи ка и учи те љи ца IV-1. 
Та ко ђе, ди рек тор је на ло жио и пе да го шко-пси хо ло шкој слу жби и школ ском Ти му за за-
шти ту де це од на си ља да се укљу че у утвр ђи ва ње свих де ша ва ња од 24. ок то бра 2012. 
го ди не, а по себ но пре и по сле истог;

да су сви у шко ли би ли из не на ђе ни са др жа јем члан ка об ја вље ног у днев ном ли сту „Блиц” 
од 12. но вем бра 2012. го ди не — „Гру па ђа ка ту кла вр шња ка”, а оста ла де ца скан ди ра ла 
„убиј Ци га ни на”, но ви на ра С. М. и М. П, мај ке де ча ка;

да је ди рек тор 14. но вем бра 2012. го ди не фор ми рао Ко ми си ју за утвр ђи ва ње чи ње нич ног 
ста ња по во дом об ја вље ног члан ка, за тим је на ло жио да се одр жи ро ди тељ ски са ста нак, 
да се узму пи са не из ја ве ро ди те ља и уче ни ка ко ји се у спо ми њу у тек сту, уз на по ме ну да 
ће ако се утвр ди исти ни тост на во да, про тив учи те љи це по кре ну ти ди сци плин ски по сту пак, 
као и да ће сно си ти део од го вор но сти и јав но се из ви ни ти уче ни ку и ње го вој мај ци;

да је му је ово тре ћи ман дат у овој шко ли и да у њој ни ка да ни је би ло зло ста вља ња уче ни-
ка, а по себ но не на на ци о нал ној или вер ској осно ви. Та ко ђе, пи та се, ка ко пре ма ста ри јој 
де ци М. П, ко ја су за вр ши ла ову шко лу, ни ка да ни је вр ше но на си ље на на ци о нал ној осно-
ви, а на во ди и да је шко ла пред у зи ма ла раз ли чи те ме ре ка ко би по мо гла овој по ро ди ци;

де је др З. В, пе ди ја тар ка у Деч јем дис пан зе ру Здрав стве ног цен тра К, 25. ок то бра 2012. 
го ди не оба ви ла раз го вор са школ ском пси хо ло шки њом Б. Ђ. и ин фор ми са ла је да се А. П. 
обра тио ле ка ру, да је био уз бу ђен, али да ни је имао те ле сних по вре да;

да је ве ли ки број ро ди те ља уче ни ка ром ске на ци о нал но сти ко ји по ха ђа ју ову шко лу или 
су је за вр ши ли, из не на ђен ова квим од но сом по је ди на ца пре ма овој шко ли. Да је од за по-
сле них зах те вао да да ју мак си мум на свом рад ном ме сту, да обез бе де што бо ље усло ве 
за рад уче ни ка, а од на став ног осо бља да при оце њи ва њу узму у об зир со ци јал ни мо ме-
нат, ста ње у по ро ди ци, здрав стве но ста ње уче ни ка, али и да има ју јед на ке кри те ри ју ме 
пре ма сва ком уче ни ку без об зи ра на на ци о нал ну или вер ску при пад ност.

1.6. Уз из ја шње ње Б. Р, ди рек то ра шко ле, до ста вље не су и из ја ве ро ди те ља М. М. од 26. ок-
то бра 2012. го ди не, за пи сни ци са са стан ка школ ског Ти ма за за шти ту де це од на си ља, 
од лу ка ди рек то ра о фор ми ра њу ко ми си је од 14. но вем бра 2012. го ди не, за пи сни ци са 
са ста на ка ко ми си је од 16. и 20. но вем бра 2012. го ди не, из ја ва ко ју је учи те љи ца М. М. 
да ла ко ми си ји, до пис ро ди те ља уче ни ка Школ ској упра ви у К. од 16. но вем бра 2012. го-
ди не, из ја ва учи те ља Б. П, из ја ва про фе со ра фи зич ког вас пи та ња С. Ђ. од 26. но вем бра 
2012. го ди не, из ја ва на став ни це ен гле ског је зи ка М. М, из ја ва ро ди те ља де те та ром ске 
на ци о нал но сти, за пи сник са сед ни це син ди ка та од 13. но вем бра 2012. го ди не, по зив 
ко ји је шко ла упу ти ла М. П. од 16. но вем бра 2012. го ди не, из ја ве уче ни ка IV-1 М. М, Н. 
П. и Д. Ш. од 26. ок то бра 2012. го ди не, из ја ва пред став ни ка ром ске на ци о нал не ма њи-
не у МЗ „Л.” у К. и из ја шње ње учи те љи це М. М.
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1.7. У из ја шње њу учи те љи це М. М, из ме ђу оста лог је на ве де но:

да је чи та ју ћи на ве де ну при ту жбу има ла ути сак да чи та о не кој дру гој учи те љи ци и де ци ко ја 
ни су ње ни ђа ци, а да ни у јед ном ре ду при ту жбе ни је пре по зна ла се бе и сво је ђа ке, од но сно 
да је има ла ути сак да чи та о мон стру ми ма ко ји се игра ју ту ђим жи во том и бу дућ но шћу;

да у ОШ „Д. О.” ра ди већ 16 го ди на и да се у то ку тог ра да сре та ла са уче ни ци ма раз ли чи-
тих на ци о нал но сти и ве ро и спо ве сти. Увек је ин си сти ра ла на уза јам ном по што ва њу, ува-
жа ва њу и по ма га њу из ме ђу уче ни ка и ни ка да ни је има ла ин ци дент ко ји је као по за ди ну 
имао на ци о нал ну или вер ску при пад но сти, а као чла ни ца Ти ма за за шти ту од на си ља, 
по себ но је ин си сти ра ла на рав но прав но сти свих у ње ном оде ље њу;

да се у ње ној по ро ди ци ба ве по слом у ко ји су вр ло че сто укљу че ни и при пад ни ци ром ске 
на ци о нал не ма њи не, да су њи хо ве по ро ди це при ја те љи ње не ку ће, као и да су мно ги ма 
по ма га ли у ма те ри јал ном и фи нан сиј ском сми слу. Увек је сво ју де цу учи ла да по шту ју 
сва ку осо бу, без об зи ра на раз ли чи то сти, да је њен син био школ ски друг А. ста ри јег бра та 
Р, као и да су се увек ле по дру жи ли и сла га ли;

да је А. П. био три го ди не и два ме се ца њен ђак, да је за то вре ме ле по са ра ђи ва ла и има-
ла ко рек тан од нос са њим и са осо ба ма ко је су се пред ста ви ле као ње го ви ро ди те љи. Да 
је А. био као и сва ко дру го де те у том оде ље њу, да су не ста шлу ци пра ти ли њи хо во од ра-
ста ње и да се са по је ди ном де цом бо ље раз у мео и дру жио, што је и нор мал но у про це су 
со ци ја ли за ци је, ка да по сто ји ви ше раз ли чи тих ка рак те ра и ин те ре со ва ња;

да се њен ути цај на ње го ву бо љу со ци ја ли за ци ју огле дао и у то ме да је се део са раз ли чи-
том де цом у клу пи, са нај бо љим ђа ци ма ко ји су му по ма га ли у ра ду. Увек је гле да ла де цу 
са под јед на ким пра вом за сти ца ње зна ња и ни ка да ни се би ни уче ни ци ма ни је до зво ља-
ва ла да ни по да шта ва ју не ко га због би ло ко је раз ли ке, а да ре че ни цу ко ју је на ве ла А. мај-
ка ни ка да ни је ни по ми сли ла, а ка мо ли из го во ри ла, што мо гу да по твр де дру ги уче ни ци 
и њи хо ви ро ди те љи;

да је за па зи ла за три го ди не да је А. увек чист и уре дан до ла зио у шко лу, па сто га ни ко 
ни је мо гао да му ка же да „смр ди”, као и да ни ка да не би пре ки ну ла про цес еду ка ци је „из-
ба ци ва њем” из оде ље ња;

да је А. че сто био од су тан у пр вом и дру гом раз ре ду, али да се она тру ди ла да А. оста не у 
„ко ра ку” са гра ди вом и да за вр ши те раз ре де. На по чет ку тре ћег раз ре да де чак је до био 
бо ги ње што је отац (му шка осо ба ко ја је до ла зи ла у шко лу та ко се пред ста ви ла) бла го-
вре ме но при ја вио, том при ли ком му је она ре кла да де те до ђе у шко лу ка да се пот пу но 
опо ра ви. Да је опо ра вак ду го тра јао (тог и до кра ја сле де ћег ме се ца), а она ни је за то вре-
ме мо гла да сту пи у кон такт са де ча ко вим ро ди те љи ма јер они ни су од го ва ра ли на ње не 
по зи ве, па ка ко А. ни је до ла зио у шко лу ни тре ћег ме се ца, она се кон сул то ва ла са пси хо-
ло шко-пе да го шком слу жбом, на кон че га је упу ћен зва ни чан по зив ро ди те љи ма. Отац је 
до шао у шко лу и ре као да се, по сле бо ги ња, А. раз бо лео од па ре зе, и та да је учи те љи ца 
до би ла број те ле фо на пре ко ко га је пра ти ла де те тов опо ра вак. Иако је по сто јао дуг пе ри-
од не до ла ска у шко лу, А. је тре ћи раз ред успе шно за вр шио, као и ње го ви вр шња ци;

да је на по чет ку че твр тог раз ре да до шао отац у шко лу, да му је да ла књи ге и рас по ред ча со-
ва, да је све би ло у ре ду, А. је ре дов но ишао у шко лу а она ни је при ме ти ла ње го во не сла га ње 
са оста лим ђа ци ма. У окви ру Де чи је не де ље, у шко ли је ор га ни зо ва на ак ци ја при ку пља ња 
гар де ро бе и она је за А. из дво ји ла па ти ке, ма ји цу и шорц, јер је при ме ти ла да не иде на фи-
зич ко јер не ма опре му, као и да је већ сле де ћег ча са при су ство вао фи зич ком вас пи та њу;
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да се спор ни до га ђај од 24. ок то бра 2012. го ди не де сио у ње ном од су ству, јер је она тог 
да на има ла са мо три ча са, а уче ни ци још два на кон то га. Око 18:00 по зва ла је М. П. и пи-
та ла је где је А. Учи те љи ца јој је од го во ри ла да она ни је у шко ли, да су де ца има ла пет 
ча со ва, да мај ка ма ло са че ка, као и да је по зо ве ка да до ђе ку ћи. Од мах на кон то га, при-
ми ла је још је дан по зив од М. П. и са зна ла је да је мај ка на шла А. пр ља вог и пре пла ше ног, 
јер је би ла „не ка ту ча” у шко ли. Том при ли ком учи те љи ца је по са ве то ва ла мај ку да од мах 
оде у пси хо ло шко-пе да го шку слу жбу или до не ко га од за по сле них ко ји су још у шко ли. 
Ме ђу тим, у пси хо ло шко-пе да го шкој слу жби ни је би ло ни ко га, М. П. је сре ла учи те ља Б. П, 
а ин фор ми са ла је учи те љи цу и да ће оти ћи у дис пан зер јер се А. по тре сао. До го во ри ле су 
се да мај ка до ђе су тра дан у шко лу на раз го вор;

да је 25. ок то бра 2012. го ди не учи те љи ца до шла ра ни је у шко лу, да је оба ве сти ла пси хо-
ло шко-пе да го шку слу жбу о по зи ву А. мај ке, да је раз го ва ра ла са учи те љем Б. П, ко ји је ин-
фор ми сао да на де те ту ни је при ме тио ни ка кве по вре де ни мо дри це, од но сно, да је де те 
из гле да ло са свим у ре ду. Тог да на је М. П. до шла на раз го вор са учи те љи цом, а оба вљен 
је и раз го вор са дру гом де цом из оде ље ња о спор ном до га ђа ју;

да је уче ник М. М. ис при чао ка ко се све до го ди ло, а и оста ла де ца, да је све по че ло од 
„чар ке” на фи зич ком вас пи та њу а на ста ви ло се на ен гле ском је зи ку, ка да је А. псо вао М. 
М. и шу ти рао ње гов ра нац. Ка да су иза шли из шко ле, А. се за ле тео на М, па су се, пре ма 
на во ди ма де це, „оба ра ли” а уче ник Н. П. је хтео да их раз дво ји и на то ме се све за вр ши ло 
и сви су оти шли ку ћи;

да је на кон раз го во ра са де цом, пре не ла мај ци шта су дру га де ца ре кла, сма тра ју ћи да 
све то мо же ле по раз го во ром да се ре ши. Ме ђу тим, М. П. је од мах по че ла да ви че да же-
ли да до би је име на ро ди те ља, а учи те љи ца јој је ре кла да за то мо ра да пи та ди рек то ра. 
За јед но су оти шле пр во у пси хо ло шко-пе да го шку слу жбу, а он да и до ди рек то ра ко ји је 
оба вио раз го вор са мај ком;

да је ди рек тор ре као учи те љи ци да за ка же са ста нак за су тра, за уче ни ке и њи хо ве ро ди-
те ље, јер је М. П. тра жи ла „су о че ње”, што је учи те љи ца и учи ни ла;

да је мај ка М. М, вид но уз не ми ре на, до шла у шко лу истог да на на кон по зи ва, ре кла да 
је за ин ци дент са зна ла од М. од мах по по врат ку из шко ле, да је он до шао ку ћи пр љав и 
ис при чао јој шта се до го ди ло;

да су 26. ок то бра 2012. го ди не у шко лу до шли Н. П. са оцем и М. М. са мај ком, али да М. 
П. са А. ни је до шла;

да је Тим за за шти ту од на си ља имао са ста нак 29. ок то бра 2012. го ди не, да је до го во ре но 
да учи те љи ца 30. ок то бра 2012. го ди не по зо ве М. П, али се она тог да на са ма ја ви ла ка ко 
би ин фор ми са ла учи те љи цу да је пре ба ци ла А. у дру гу шко лу, и то у ОШ „В. К.”;

да је на кон све га, у днев ним но ви на ма иза шао и текст о овом до га ђа ју, ко ји је учи те љи цу 
оста вио шо ки ра ну, увре ђе ну и ужа сну ту због не и сти ни тих на во да М. П. и увре да ко је су 
из не те, као и да су уче ни ци и њи хо ви ро ди те љи та ко ђе би ли увре ђе ни. Уче ни ци ма је жао 
што су из гу би ли дру га из оде ље ња али су и огор че ни због на во да да су га мал тре ти ра ли 
на на ци о нал ној осно ви;

да је сте кла ути сак да се ра ди о на ме та њу сте ре о ти па ве за них за ром ске уче ни ке, као и да 
је нео п ход но ра ди ти на пре по зна ва њу дис кри ми на ци је и раз би ја њу сте ре о ти па, али и да 
је за то по треб на си стем ска не се бич на са рад ња ром ске и не ром ске за јед ни це.
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1.8. Уз из ја шње ње ди рек то ра ОШ „Д. О.” до ста вље ни су из ве шта ји, од но сно, за пи сни ци о 
ак тив но сти ма ко ми си је за утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња спор ног до га ђа ја, у ко ји ма је, 
из ме ђу оста лог, на ве де но и:

да је у овом слу ча ју ко ми си ја „не дво сми сле но утвр ди ла да ни је би ло ни ра сне ни на ци о-
нал не дис кри ми на ци је”

при ло же на је из ја ва на став ни це ен гле ског је зи ка М. М, ко ја је има ла час са овим оде-
ље њем, од мах на кон ча са фи зич ког на ко јем је до шло до су ко ба, у ко јој на во ди да је час 
про те као мир но и без сва ђа ме ђу де цом;

при ло же на је и из ја ва учи те ља Б. П, ко ји на во ди да је око 18:15 срео А. са мај ком и да су му 
ре кли да су А. не ка де ца из оде ље ња ту кла. Учи тељ је пре по ру чио да мај ка са А. до ђе су тра 
у шко лу и по при ча са учи те љи цом, као и са пси хо ло шко-пе да го шком слу жбом, а та ко ђе је 
на вео да на А. ни је при ме тио ни ка кве про ме не, ни на гар де ро би ни у фи зич ком из гле ду.

1.9. Уз из ја шње ње је до ста вље на из ја ва ро ди те ља уче ни ка IV-1, у ко јој је на ве де но:

да од го вор но твр де да ни ка да ни је би ло ин ди ци ја за сум њу о од но су учи те љи це и би ло 
ког де те та и да су сва де ца би ла у оба ве зи да по шту ју пра ви ла по на ша ња у шко ли;

да је учи те љи ца сва ки про блем ре ша ва ла кроз раз го вор са де цом и ро ди те љи ма, учи ла је 
де цу да јед ни дру ги ма бу ду по др шка, а по хва ле и кри ти ке из го ва ра ла је са од ме ре но шћу 
и по што ва њем дру ге стра не;

да су де ца ро ди те љи ма пре но си ла до га ђа је из шко ле, као и да ни је дан ро ди тељ ни је при-
ме тио „ра си стич ко” или би ло ко је не до лич но по на ша ње учи те љи це;

да је учи те љи ца ула га ла до дат ни труд ка да је А. у пи та њу, кроз до пун ску на ста ву и одво-
је не тек сто ве, ка ко би успе шно са вла дао гра ди во;

да су сви уче ни ци овог оде ље ња има ли дру гар ски од нос пре ма А, а сви ко ји су де ли ли 
клу пу са њим ка жу да су му по ма га ли оно ли ко ко ли ко су зна ли;

да је би ло не су гла си ца и да су се све за вр ша ва ле са не ком вер бал ном за мер ком, све до 
не ми лог до га ђа ја 24. ок то бра 2012. го ди не, ка да је А. ре шио да сво ју не су гла си цу ре ши 
фи зич ким пу тем, по за вр шет ку ча со ва;

да спор ни до га ђај ни је био тих раз ме ра ка ко се на во ди у из ја ви М. П, као и да су уче ни ци 
ту жни због оп ту жби ко је су из ре че не про тив њих;

да су де ца и њи хо ви ро ди те љи збу ње ни и у шо ку због ова квих оп ту жби, али и да твр де да 
за ове три го ди не ни је би ло дис кри ми на ци је ни пре ма јед ном де те ту, због че га тра же од 
над ле жних ин сти ту ци ја да за шти те учи те љи цу М. М. и њи хо ву де цу од кле ве та;

1.10. Уз из ја шње ње је до ста вље на и из ја ва про фе со ра фи зич ке кул ту ре С. Ђ, у ко јој је на ве де но:

да под мо рал ном и ма те ри јал ном од го вор но шћу из ја вљу је да ни је исти на да су де ца на ча су 
би ла са ма, од но сно да су уче ни ци IV раз ре да би ли под над зо ром уче ни ка VI II раз ре да;

да је био при су тан на ча су и да ни је при ме тио би ло ка кву кон фликт ну си ту а ци ју из ме ђу 
ових уче ни ка или би ло ко јих дру гих;

да на ча су ни је би ло уче ни ка VI II осмог раз ре да, као и да кон фликт на си ту а ци ја ни је при-
ја вље на на ча су ни по сле ча са.

1.11. Та ко ђе је при ло же на и из ја ва Д. О, бив ше уче ни ца ове шко ле ко ја је ром ске на ци о нал-
но сти, у ко јој је на ве ла да су она, ње ни ро ђа ци и ње на де ца ишли и иду у ову шко лу, да 
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је за до вољ на шко лом, да не ма при мед би, као и да у шко ли сви из ла зе у су срет ње ној 
де ци, од ди рек то ра шко ле, раз ред не ста ре ши не до на став ни ка.

1.12. Је дан од при ло га је био и из ја ва Н. Б, пред сед ни ка Дру штва Ро ма „Р”, у ко јој је, по ред 
оста лог, на ве де но да из лич ног ис ку ства и ис ку ства ње го вих ком ши ја ром ске на ци о нал-
но сти мо же да из не се са мо по зи тив на ис ку ства о овој шко ли, да за вре ме шко ло ва ња 
ње го вог си на и дру ге де це ром ске на ци о нал но сти, ни ка да ни је до шло до би ло ка квог 
на ци о нал ног или вер ског по ни жа ва ња. Та ко ђе, на ве де но је и да су му „вра та ру ко вод-
ства” увек би ла отво ре на за би ло ко ји про блем, да је ве ли ки број де це ром ске за јед ни-
це до би јао гар де ро бу, уче нич ки при бор и бес плат не уџ бе ни ке. Ова шко ла је школ ским 
та бла ма и дру гим на став ним сред стви ма опре ми ла про сто ри је за под у ча ва ње „на ше 
де це”, због че га из ра жа ва жа ље ње што не ко, ра ди лич не ко ри сти, „бла ти” име шко ле и 
ре ме ти од но се из ме ђу ром ске за јед ни це и ове обра зов не уста но ве.

1.13. Је дан од при ло га уз из ја шње ње је за пи сник са сед ни це син ди ка та, у ко јем је на ве де но 
да је 47 на став ни ка пру жи ло по др шку на став ни ци М. М. у ве зи овог до га ђа ја, јер су у 
ме ди ји ма из не те не и сти не, ка ко на во де.

1.14. Уз из ја шње ње су при ло же не из ја ве де це, ко је су при ку пи ле пси хо ло шки ња Б. Ђ. и пе-
да го шки ња А. П. М. Из ја ве су узе те у при су ству ро ди те ља, а де ца су у по је ди нач ним 
из ја ва ма из ме ђу оста лог на ве ла и:

Д. Ш: да је на ча су фи зич ког М. са свим слу чај но зга зио А, он се на љу тио и због то га је псо-
вао М. По сле шко ле су се М. и А. ту кли и М. је „ма ло ја че” гур нуо А. на кон че га је он пао и 
по чео да пла че. Та ко ђе, на ве ла је да ни је тач но да су де ца по вла чи ла цр ту на клу пи ка да 
су се де ла са А, да је она се де ла са њим ви ше пу та и по ма га ла му кад год је би ло по тре бе 
а ле по су се и дру жи ли;

М. М: да је на ча су фи зич ког слу чај но зга зио А, а на кон то га је А. псо вао М. и њи хо ве две 
дру га ри це у учи о ни ци. По сле шко ле се А. за ле тео на ње га и обо ји ца су па ли, па је М. кре-
нуо ку ћи а А. се опет за ле тео на ње га и обо ји ца су по но во па ли. На кон то га је М. кре нуо 
ку ћи, а А. му је ре као да ће по зва ти бра та да га „би је”;

Н. П: да је све по че ло на фи зич ком јер је М. слу чај но на га зио А, на кон то га је А. ре као „све 
ру жне ре чи ко је је знао” у свла чи о ни ци, у учи о ни ци је псо вао и две де вој чи це, а М. је ис-
це пао ра нац. На по врат ку из шко ле А. је на пао М., а он их је раз дво јио. По Н. на во ди ма А. 
ни је био уоп ште по вре ђен већ М, а А. је М. пре тио и бра том;

.      
2.1. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је 24. ок то бра 2012. го ди не, за вре ме ча са фи зич ког вас-

пи та ња и на кон овог ча са, до шло до вр шњач ког фи зич ког и пси хич ког су ко ба из ме ђу М. 
М. и А. П. Су коб је кул ми ни рао на кон на ста ве, у вре ме ка да су де ца кре ну ла ку ћи.

2.2. Уви дом у при ло ге до ста вље не уз при ту жбу и од го вор на при ту жбу, утвр ђе но је да су се 
у ре ша ва ње про бле ма, на кон вр шњач ког су ко ба, укљу чи ли ро ди те љи де це, ди рек тор 
шко ле, тим за за шти ту од на си ља, учи те љи ца и пси хо ло шко-пе да го шка слу жба, као и да 
су пре у зи ма не ак тив но сти у од го во ру на вр шњач ко на си ље.

2.3. Утвр ђе но је да је овај до га ђај до био и ме диј ску па жњу, да је са до га ђа јем би ла упо зна-
та и јав ност ван шко ле, с об зи ром да је об ја вљен чла нак у днев ном лист „Блиц” од 12. 
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но вем бра 2012. го ди не, под на сло вом — „Гру па ђа ка ту кла вр шња ка”, а оста ла де ца 
скан ди ра ла „убиј Ци га ни на”, у ко јем су из не то исто чи ње нич но ста ње и опис до га ђа ја 
као и у при ту жби.

2.4. Уви дом у при ло ге из при ту жбе утвр ђе но је да је А. П. 29. ок то бра 2011. го ди не по ста-
вље на ди јаг но за pa re sis fa ci a lis, а на осно ву из ве шта ја ле ка ра спе ци ја ли сте Здрав стве-
ног цен та Кру ше вац утвр ђе но је да је 24. ок то бра 2012. го ди не, А. П. био на пре гле ду и 
да је том при ли ком кон ста то ва но вр шњач ко на си ље.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и при лог.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.63

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја 1990. 
го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та,64 ко ја у чл. 28. пред ви ђа да де те, 
из ме ђу оста лог, има пра во на обра зо ва ње, те је др жа ва ду жна да оси гу ра оба ве зно и 
бес плат но основ но обра зо ва ње за све, да омо гу ћи да обра зов не и струч не ин фор ма-
ци је и са ве ти бу ду до ступ ни свој де ци и пре ду зме ме ре за ре дов но по ха ђа ње шко ле и 
сма ње ње сто пе на пу шта ња шко ле. Чла ном 2. од ре ђе но је да ће уго вор ни це по што ва ти 
и обез бе ђи ва ти пра ва утвр ђе на Кон вен ци јом сва ком де те ту ко је се на ла зи под њи хо-
вом ју рис дик ци јом без об зи ра на ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко 
или дру го уве ре ње, на ци о нал но, ет нич ко или со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, 
оне спо со бље ност, ро ђе ње или дру ги ста тус де те та, ње го вог ро ди те ља или за кон ског 
ста ра те ља. Ци ље ви обра зо ва ња ре гу ли са ни су од ред ба ма чл. 29. ст. 1. ко ји ма је про-
пи са но да су уго вор ни це са гла сне да обра зо ва ње де те та тре ба да бу де усме ре но на 
раз вој де те то ве лич но сти, раз вој по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да, раз вој 
по што ва ња де те то вих ро ди те ља и кул тур ног иден ти те та али и да тре ба да бу де усме ре-
но на при пре му де те та за од го во ран жи вот у сло бод ном дру штву, у ду ху раз у ме ва ња, 

63 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
64 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је УН о пра ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ — 

Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 4/96 и 2/97)
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ми ра, то ле ран ци је, јед на ко сти по ло ва и при ја тељ ства ме ђу свим на ро ди ма, ет нич ким, 
на ци о нал ним и вер ским гру па ма.

3.4. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је Оп шти ко мен тар број 1. о ци ље ви ма обра зо ва ња у 
ко јем су ци ље ви обра зо ва ња из Кон вен ци је по ста вље ни као ци ље ви ко ји су ди рект-
но по ве за ни са оства ре њем де те то вих људ ских пра ва и до сто јан ства. Та ко ђе, Оп штим 
ко мен та ром бр. 1. про пи са но је да дис кри ми на ци ја по би ло ком осно ву на ве де ном у 
чл. 2. Кон вен ци је, вре ђа људ ско до сто јан ство де те та и у ста њу је да под ри је или чак 
уни шти спо соб ност де те та да има ко ри сти од мо гућ но сти ко је му пру жа обра зо ва ње. 
Сва дис кри ми на тор на по сту па ња у овом до ку мен ту су на ве де на као по ступ ци ко ји су у 
ди рект ној су прот но сти са зах те ви ма да обра зо ва ње тре ба да бу де усме ре но на раз вој 
де те то ве лич но сти, та ле на та и мен тал них и фи зич ких спо соб но сти до крај њих гра ни ца. 
Ко ми тет је та ко ђе на гла сио и ве зу из ме ђу чл. 29. ст. 1. и бор бе про тив ра си зма, ра сне 
дис кри ми на ци је, ксе но фо би је и срод не не то ле ран ци је. Та ко ђе је ис так ну то да ра си-
зам и срод не по ја ве цве та ју та мо где по сто ји не зна ње, нео сно ва ни стра хо ви од ра сних, 
ет нич ких, вер ских, кул тур них и је зич ких или дру гих об ли ка раз ли ке, ис ко ри шћа ва ње 
пред ра су да, или уче ње или ши ре ње ис кри вље них вред но сти. По у здан и тра јан лек за 
све ове про пу сте је сте обез бе ђи ва ње та квог обра зо ва ња ко је под сти че раз у ме ва ње и 
по што ва ње вред но сти про мо ви са них чл. 29. ст. 1, укљу чу ју ћи по што ва ње раз ли ка, и 
ко је се су прот ста вља свим об ли ци ма дис кри ми на ци је и пред ра су да. На гла ше но је да је 
ва жно усред сре ди ти се на де те то ву соп стве ну за јед ни цу при ли ком на ста ве о људ ским и 
деч јим пра ви ма и прин ци пи ма не ди скри ми на ци је, јер та ква на ста ва мо же де ло твор но 
да до при не се спре ча ва њу и ели ми на ци ји ра си зма, ет нич ке дис кри ми на ци је, ксе но фо-
би је и срод не не то ле ран ци је.

3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би је65 у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или 
по сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад-
но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, 
имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

3.6. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је,66 ко ји у чл. 2. ст. 1. тач. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту-
па ње озна ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од-
но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на 
ли ца или гру пе као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен 
или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, 
на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе-
ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, 
ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном 
ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду, члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним 
и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој-
стви ма. Од ред ба ма чл. 15-27. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са ни су по себ ни 
слу ча је ви дис кри ми на ци је, па је та ко чл. 19. ст. 2. за бра ње но ли цу или гру пи ли ца на 
осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну 
уста но ву, или ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра-
ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз-

65 Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. гла сник РС”, бр. 98/06)
66 За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Сл. гла сник РС”, бр. 22/2009)
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вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но 
пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.7. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња67 де фи ни са но је јед на ко пра во 
и до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња за све, а од ред ба ма чл. 44. ст. 1. про пи са но је да 
су у уста но ви за бра ње не ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју, ома ло ва жа ва ју, дис кри ми ни-
шу или из два ја ју ли ца, од но сно гру пе ли це, по осно ву: ра сне, на ци о нал не, ет нич ке, је-
зич ке, вер ске или пол не при пад но сти, фи зич ких и пси хич ких свој ста ва, смет њи у раз во ју 
и ин ва ли ди те та, здрав стве ног ста ња, уз ра ста, со ци јал ног и кул тур ног по ре кла, имов ног 
ста ња, од но сно по ли тич ког опре де ље ња и под сти ца ња или не спре ча ва ње та квих ак-
тив но сти.  Члaном 45. про пи са на је зaбрaнa нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, та-
ко што је у устaнoви зaбрaњeнo: физичкo, психичкo и сoциjaлнo нaсиљe; злoстaвљaњe 
и зaнeмaривaњe дeцe и учeникa; физичкo кaжњaвaњe и врeђaњe личнoсти, oднoснo 
сeксуaлнa злoупoтрeбa дeцe и учeникa или зaпoслeних. На си ље и зло ста вља ње де фи ни-
шу се као свaки oблик jeдaнпут учињeнoг или пoнaвљaнoг вeрбaлнoг или нeвeрбaлнoг 
пoнaшaњa кoje имa зa пoслeдицу ствaрнo или пoтeнциjaлнo угрoжaвaњe здрaвљa, 
рaзвoja и дoстojaнствa личнoсти дeтeтa и учeникa или зaпoслeнoг. Про пи са но је и да 
је устaнoвa дужнa дa oдмaх пoднeсe приjaву нaдлeжнoм oргaну aкo сe кoд дeтeтa или 
учeникa примeтe знaци нaсиљa, злoстaвљaњa или зaнeмaривaњa. У сми слу овог за ко-
на под фи зич ким нaсиљeм се смaтрa физичкo кaжњaвaњe дeцe и учeникa oд стрaнe 
зaпoслeних и дру гих oдрaслих oсoбa; свaкo пoнaшaњe кoje мoжe дa дoвeдe дo ствaрнoг 
или пoтeнциjaлнoг тeлeснoг пoврeђивaњa дeтeтa, учeникa или зaпoслeнoг; нaсилнo 
пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa дeци, учeницимa или дру гим зaпoслeним, кao и учeникa 
прeмa дру гим учeницимa или зaпoслeним. Са дру ге стра не, пси хич ко нaсиљe је де фи-
ни са но као пoнaшaњe кoje дoвoди дo трeнутнoг или трajнoг угрoжaвaњa психичкoг и 
eмoциoнaлнoг здрaвљa и дoстojaнствa дeтeтa и учeникa или зaпoслeнoг, док је сoциjaлно 
нaсиљe искључивaњe дeтeтa и учeникa из групe вршњaкa и рaзличитих oбликa сoциjaлних 
aк тивнoсти устaнoвe. У устaнoви je зaбрaњeн свaки oблик нaсиљa и злoстaвљaњa.

3.8. Пра вил ни ком о прoтoкoлу пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe 
и за не ма ри ва ње,68 про пи сан је сaдржaj и нaчини спрoвoђeњa прeвeнтивних и 
интeрвeнтних aк тивнoсти, услoви и нaчини зa прoцeну ризикa, нaчини зaш титe oд 
нaсиљa, злoстaвљaња и за не ма ри ва ња, као и пра ће ње ефе ка та пред у зе тих ме ра и ак-
тив но сти. Овим пра вил ни ком је  нaсиље, злoстaвљaње и зaнeмaривaње раз вр ста но пo 
нивoимa са ци љем oбeз бeђивaња уjeднaчeнoг пoступaњa (интeрвeнисaњa) устaнoвa 
у ситуaциjaмa нaсиљa и злoстaвљaњa кaдa су aк тeри дeцa, oднoснo учeници. На ве де-
но је и да исти oблици нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa мoгу дa сe пojaвe нa 
вишe нивoa, aли сe рaзликуjу у интeнзитeту, стeпeну ризикa, учeстaлoсти, пoслeдицaмa 
и учeсницимa. У пр ви ни во спа да ју об ли ци физичкoг нaсиљa и злoстaвљaњa, и то: 
удaрaњe чвргa, гурaњe, штипaњe, грeбaњe, гaђaњe, чупaњe, уjeдaњe, сaплитaњe, 
шутирaњe, прљaњe, униш тaвaњe ствaри, а у пр ви ни во психичкoг нaсиљa и злoстaвљaњa 
спа да oмaлoвaжaвaњe, oгoвaрaњe, врeђaњe, ругaњe, нaзивaњe пoгрдним имeнимa, 
псoвaњe, eтикeтирaњe, имитирaњe и „прoзивaњe”. Код со ци јал ног на си ља је пр ви 
ни во дoбaцивaњe, пoдсмeвaњe, искључивaњe из групe или зajeдничких aк тивнoсти, 
фaвoризoвaњe нa oснoву рaзличитoсти и ширeњe глaсинa.

67 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, бр. 79/09 и 52/11)
68 Пра вил ник о прoтoкoлу пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe и за не ма ри ва ње, („Сл. гла сник РС”, бр. 

30/2010)
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3.9. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да ана ли зом при ту жбе и 

при ло га, као и из ја шње ња на при ту жбу са при ло зи ма ни је утвр ђе но да је пре три го ди-
не, на по чет ку пр вог раз ре да, А. П. дис кри ми ни са ла учи те љи ца М. М, од но сно, да ни је 
утвр ђе но да му је ре кла „ви ди се да си Ци га нин, по гле дај ка ко ти је не у ред на све ска”. 
Пре све га, на во ди из при ту жбе су кон тра дик тор ни, јер је на ве де но да у шко ли ни ко ни-
је знао да је А. ром ске на ци о нал но сти, а да ље је на ве де но да је учи те љи ца на по чет ку 
пр вог раз ре да, на вод но из го во ри ла спор ну ре че ни цу. С об зи ром да се ра ди о са мом 
по чет ку А. шко ло ва ња, у шко ли ни ко ни је ни мо гао да зна ко је је он на ци о нал но сти јер 
пре то га ни је ишао у шко лу. Ка ко ни је по ну ђен није дан до каз за ову тврд њу, а М. М. је 
оспо ри ла, од но сно, не ги ра ла да је би ло ка да из ја ви ла та кву ре че ни цу, мо же се кон ста-
то ва ти да ни је утвр ђе но да је учи те љи ца дис кри ми ни са ла А.

3.10. Та ко ђе, у при ту жби се на во ди да учи те љи ца ни шта ни је пред у зи ма ла иако је зна ла да 
дру га де ца псу ју и исме ва ју А. Ме ђу тим, у при ту жби се о овим до га ђа ји ма го во ри на 
уоп штен на чин, без на во ђе ња би ло ка квих до ка за или пре ци зни јег опи са си ту а ци је. С 
тим у ве зи, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да, пре ма од ред ба ма За ко-
на о за бра ни дис кри ми на ци је, онај ко твр ди да је био из ло жен дис кри ми на тор ном по-
сту па њу тре ба да на ве де ко је дис кри ми на тор, шта се и ка да де си ло, да ли је не ко био 
при су тан, као и да пру жи до ка зе за сво је тврд ње, од но сно, озна чи до ка зна сред ства. 
Ка ко је све ово у кон крет ном слу ча ју из о ста ло, мо же се кон ста то ва ти да ни је утвр ђе но 
да је учи те љи ца не чи ње њем дис кри ми ни са ла А.

3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да по сту пак по во дом спор ног до га ђа ја 
од 24. ок то бра 2012. го ди не, зах те ва по ви шен сте пен па жње, јер је де те по тен ци јал-
на жр тва дис кри ми на ци је, док су, као по тен ци јал ни дис кри ми на то ри, на ве де на та ко ђе 
де ца. Као што је прет ход но на ве де но, дис кри ми на ци ја по би ло ком осно ву вре ђа људ-
ско до сто јан ство де те та и у ста њу је да под ри је или чак уни шти спо соб ност де те та да 
има ко ри сти од мо гућ но сти ко је му пру жа обра зо ва ње.

3.12. У то ку по ступ ка су ана ли зи ра ни са мо они на во ди из при ту жбе и из из ја шње ња ко ји су 
од зна ча ја за утвр ђи ва ње дис кри ми на ци је, а не и они на во ди ко ји се од но се на евен ту-
ал не дру ге про пу сте у ра ду или по сту па њу, за ко је су над ле жни дру ги др жав ни ор ган. 
То, из ме ђу оста лог, зна чи да је за утвр ђи ва ње дис кри ми на ци је ире ле вант но да ли је 
на став ник фи зич ког вас пи та ња на ча су оста вио де цу осмог раз ре да да над зи ру мла ђу 
де цу, ко се и у ко је вре ме на ла зио у пси хо ло шко-пе да го шкој слу жби и сл.

3.13. По пи та њу на во да из при ту жбе да је А. ди јаг но сти ко ва на pa re sis fa ci a lis, као по сле ди-
ца кон стант ног фи зич ког мал тре ти ра ња и стре са, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав-
но сти ука зу је да, осим на во да из при ту жбе, ни шта дру го не упу ћу је на за кљу чак да је 
до па ре зе до шло услед мал тре ти ра ња и стре са ко је је А. тр пео у шко ли. На про тив, из 
из ја шње ња се мо же кон ста то ва ти да је пре pa re sis fa ci a lis А. имао бо ги ње због ко јих је 
од су ство вао из шко ле, а да је на кон то га од су ство са мо про ду же но. Има ју ћи ово у ви ду, 
мо же се за кљу чи ти да је ма ло ве ро ват но да је до pa re sis fa ci a lis до шло због кон стант ног 
фи зич ког мал тре ти ра ња и стре са у шко ли, јер у том пе ри о ду А. ни је ни ишао у шко лу, 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду, због бо ги ња. Та ко ђе, у кон крет ном слу ча ју је зна ча јан и 
из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте у ко јем се ниг де не ука зу је на мо гућ ност да је до pa re sis 
fa ci a lis до шло услед пре тр пље ног на си ља, стре са и слич но, као и чи ње ни ца да се у из-
ве шта ју на во ди и да се А. ста ри ји брат та ко ђе ле чио од pa re sis fa ci a lis.
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3.14. У то ку по ступ ка је утвр ђе но да се 24. ок то бра 2012. го ди не до го дио вер бал ни и фи зич-
ки су коб из ме ђу А. П. и М. М, а у јед ном де лу је уче ство вао и Н. П. Ме ђу тим, на осно ву 
из ја ва свих уче сни ка овог до га ђа ја не мо же се за кљу чи ти да је до су ко ба ме ђу де цом 
до шло за то што је А. ром ске на ци о нал но сти. Ово по твр ђу ју и из ја ве де це, из ко јих се 
та ко ђе не мо же за кљу чи ти да је су коб имао за основ А. на ци о нал ну при пад ност. По ред 
то га, из из ве шта ја ле ка ра Деч јег дис пан зе ра, утвр ђе но је да је А. био уз не ми рен и да је 
на вео да има бо ло ве, али да ни су кон ста то ва не по вре де. На осно ву до ка за ко је је шко-
ла до ста ви ла, утвр ђе но је да су пред у зе те од ре ђе не ме ре у слу ча ју вр шњач ког на си ља 
ме ђу уче ни ци ма, и то: оба вља ње раз го во ра са де цом и ро ди те љи ма и по сту па ње Ти ма 
за за шти ту уче ни ка од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Ме ђу тим, чи ње ни ца да 
је М. П. пре ба ци ла А. у дру гу шко лу од мах на кон спор ног до га ђа ја, ука зу ју на то да за 
А. и ње го ву по ро ди цу овај до га ђај ни је пред ста вљао оби чан су коб ме ђу де цом. Иако у 
овом слу ча ју ни је утвр ђе но да је до су ко ба ме ђу де цом до шло на осно ву на ци о нал не 
при пад но сти, По ве ре ни ца ука зу је да је ва жно да шко ла пред у зи ма ак тив но сти у ци љу 
спре ча ва ња дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи и пре вен тив не ак тив но сти.

3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да у сва кој си ту а ци ји у ко јој је у су коб укљу-
че но и де те при пад ник не ке на ци о нал не ма њи не, шко ла мо ра да по ка же сте пен по ви-
ше не па жње ка ко би спре чи ла сва ки вид из ра жа ва ња не тр пе љи во сти и дис кри ми на ци је. 
Због по себ ног со ци јал ног и еко ном ског по ло жа ја у ко јем се на ла зе Ро ми у Ср би ји, шко ла и 
на став но осо бље има ју по ја ча ну уло гу, а пре све га оба ве зу да де ци ром ске на ци о нал но сти 
омо гу ће пра ће ње на ста ве и уче шће у дру гим вас пит но-обра зов ним ак тив но сти ма шко ле 
у усло ви ма без дис кри ми на ци је и ома ло ва жа ва ња. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти на по ми ње да шко ле и дру ге обра зов не ин сти ту ци је има ју оба ве зу да пру же за шти ту 
уче ни ци ма од свих об ли ка вр шњач ког на си ља, али и да обез бе де њи хо во раз у ме ва ње и 
при хва та ње раз ли чи то сти, да код де це раз ви ја ју дух то ле ран ци је и со ци јал не ко хе зи је и 
аде кват ну при пре му свих уче ни ка за уче ње и рад у вр шњач кој за јед ни ци.

.   
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби УГ „И.” из К, под не те у име А. П, уз са гла сност за-

кон ске за ступ ни це М. П, про тив ОШ „Д. О.” из К, ни је утвр ђе но да је А. П. био дис кри ми ни сан 
на осно ву на ци о нал не при пад но сти.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у скла ду са про пи са ном над ле жно шћу из чл. 33. 

тач. 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, пре по ру чу је ОШ „Д. О.” из К:

5.1. Да без од ла га ња пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти да сви 
за по сле ни у школ ској уста но ви про ђу обу ку/струч но уса вр ша ва ње на те му за бра не дис-
кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли са ност свих за по сле них.

5.2. Да без од ла га ња пре ду зме све нео п ход не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се кроз 
од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма раз ви јао дух то ле ран ци је, 
при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња. По треб но је да ОШ „Д. О.” 
оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро-
во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.
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При ту жба НВО Р. про тив ОШ Ђ. Ј. због дис кри ми на ци је на осно ву
на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-63/2013-01 / 7.6.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе не вла ди не ор га ни за ци је P. 
из Б. под не те про тив ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ке К. П, због дис кри ми на ци је 

уче ни ка шко ле на осно ву лич ног свој ства — при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма-
њи ни, у по гле ду мо гућ но сти да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ром ски је зик са еле-
мен ти ма кул ту ре. У при ту жби је на ве де но да су уче ни ци ром ске на ци о нал но сти ко ји 
по ха ђа ју ову шко лу дис кри ми ни са ни на осно ву на ци о нал не при пад но сти, јер им је 
у школ ској 2012/2013. го ди не уки нут пред мет Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре, 
ко ји се у овој шко ли из у ча ва као из бор ни пред мет од 2005/2006. го ди не. По за вр-
шет ку школ ске 2012. го ди не, на став ник Ром ског је зи ка са еле мен ти ма кул ту ре спро-
вео је ан ке ту ме ђу ро ди те љи ма ром ске де це са ци љем да утвр ди за ин те ре со ва ност за 
из у ча ва ње овог пред ме та. Ро ди те љи 19 де це из ја сни ли су се да су за ин те ре со ва ни да 
њи хо ва де ца по ха ђа ју на ста ву из Ром ског је зи ка са еле мен ти ма кул ту ре. Ме ђу тим, 
шко ла је у сеп тем бру 2012. го ди не спро ве ла ан ке ту ме ђу ро ди те љи ма ром ске де це 
на ко јој су би ли по ну ђе ни из бор ни пред ме ти Ве ро на у ка, Гра ђан ско вас пи та ње и 
Ма ђар ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре. Шко ла је на ве ла да је Ром ски је зик са еле-
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре по сто ји као из бор ни на став ни пред мет од сеп тем бра 
2006. го ди не, да је број за ин те ре со ва них уче ни ка на по чет ку сва ке школ ске го ди-
не за овај из бор ни пред мет био ма њи од 15 (што је про пи са ни ми ни мум), да је на 
на став нич ком ве ћу у ав гу сту 2012. го ди не из нет пред лог да се школ ске 2012/2013. 
го ди не, као из бор ни на став ни пред мет, уве де Ма ђар ски је зик са еле мен ти ма кул ту-
ре, јер је прет ход не школ ске го ди не би ло пре ко 50 за ин те ре со ва них уче ни ка за овај 
из бор ни пред мет, као и да све што је шко ла на ве ла и пред у зе ла го во ри у при лог 
то ме да по сту па ње шко ле ни је би ло дис кри ми на тор но. У по ступ ку је утвр ђе но да је 
шко ла про пу сти ла да ан ке ти ра уче ни ке, од но сно, да про ве ри ко ли ко њих је за ин те-
ре со ва но за по ха ђа ње на ста ве из пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре. До-
но ше њем од лу ке о из бор ним пред ме ти ма ко ји ће се из у ча ва ти школ ске 2012/2013, 
ме ђу ко ји ма се не на ла зи Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, без 
спро во ђе ња ан ке ти ра ња, шко ла је фак тич ки ус кра ти ла уче ни ци ма сва ку мо гућ ност 
да иза бе ру овај пред мет, што је по себ но по го ди ло оне ко ји су ра ни јих го ди на по ха-
ђа ли овај из бор ни пред мет. Шко ла је би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче-
ни ка, и да се, за слу чај да је број за ин те ре со ва не био ма њи од 15, обра ти Ми ни стар-
ству про све те са зах те вом за да ва ње са гла сно сти за ор га ни зо ва ње на ста ве, ка ко је то 
чи ни ла и ра ни јих го ди на, а што је школ ске 2012/2013. го ди не про пу сти ла да учи ни. 
По ве ре ни ца је да ла ми шље ње да су шко ла и ди рек тор ка шко ле, про пу шта њем ових 
рад њи, оне мо гу ћи ли да уче ни ци у школ ској 2012/2013. го ди ни из у ча ва ју Ром ски 
је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, чи ме су из вр ши ли по сред ну дис кри ми-
на ци ју уче ни ка ром ске на ци о нал но сти. Овој шко ли је пре по ру че но да за школ ску 
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2013/2014. го ди ну из вр ши ан ке ти ра ње уче ни ка за ин те ре со ва них за уче ње Ром ског 
је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, да ор га ни зу је на ста ву на овом пред ме ту, 
уко ли ко пре ма ан ке ти по сто ји по тре бан број за ин те ре со ва не де це и пре ду зме све 
ме ре ка ко би уче ни ци ма и уче ни ца ма свих на ци о нал них ма њи на омо гу ћи ла оства-
ри ва ње пра ва на вас пи та ње и обра зо ва ње на свом је зи ку.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла 8. фе бру а ра 2013. го-

ди не не вла ди на ор га ни за ци ја P. из Б. про тив ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ке К. П. У при ту-
жба је на ве де но да су дис кри ми ни са ни уче ни ци/це ром ске на ци о нал но сти ко ји по ха-
ђа ју на ста ву у ОШ „Ђ. Ј.” у К, а у ко јој је од школ ске 2012/2013. го ди не уки нут пред мет 
Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре и та ко нео прав да но ром ској де ци ус кра ће на мо-
гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним и обра зов ним ак тив но сти ма.

1.2. У при ту жби ор га ни за ци је P, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је у ОШ „Ђ. Ј.” у К. од школ ске 2005/2006. го ди не одр жа ва на на ста ва из из бор ног пред-
ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре;

да се шко ла на ла зи у бли зи ни ром ског на се ља Ма ли бе дем у ко јем жи ви око 300 Ро ма и 
Ром ки ња и да де ца из овог на се ља пре те жно по ха ђа ју ОШ „Ђ. Ј.” у К;

да је од уво ђе ња пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре као из бор ног пред ме та, 
по ве ћан број ром ске де це ко ја су за ин те ре со ва на за из у ча ва ње овог пред ме та. Та ко се у 
пр вој го ди ни из у ча ва ња овог пред ме та на на ста ву упи са ло ше сто ро-сед мо ро де це, док је 
у школ ској 2011/2012. го ди ни број де це по ве ћан на 15;

да је по за вр шет ку школ ске го ди не, кра јем ју на 2012. го ди не, на став ник ром ског је зи ка 
са еле мен ти ма кул ту ре А. С, спро вео ан ке ту ме ђу ро ди те љи ма ром ске де це и да су се ро-
ди те љи 19 де це из ја сни ли да су за ин те ре со ва ни да њи хо ва де ца по ха ђа ју на ста ву из овог 
пред ме та;

да је, иако је А. С. до ста вио ан кет не ли сти ће шко ли, на став нич ко ве ће 30. ав гу ста 2012. 
го ди не до не ло од лу ку ко јом је уки нут пред мет Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре као 
из бор ни пред мет, као и да од лу ка на став нич ког ве ћа ни је до ста вље на А. С, већ му је то са-
оп ште но усме но. Шко ла је у сеп тем бру 2012. го ди не спро ве ла ан ке ту ме ђу ро ди те љи ма 
ром ске де це на ко јој су би ли по ну ђе ни из бор ни пред ме ти Ве ро на у ка, Гра ђан ско вас пи та-
ње и Ма ђар ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре;

да сма тра ју да не по сто ји није дан оправ дан раз лог за уки да ње овог пред ме та, јер је ис ка-
за но ја сно ин те ре со ва ње ро ди те ља да де ца по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ром ски је зик са 
еле мен ти ма кул ту ре, као и да ОШ „Ђ. Ј.” ни је спро ве ла аде кват но ан ке ти ра ње ро ди те ља, 
већ је са мо вољ но и про из вољ но на ан кет ним ли сти ћи ма на ве ла Ма ђар ски је зик са еле-
мен ти ма кул ту ре као из бор ни пред мет ко ји тре ба да из у ча ва ју ром ска де ца;

да је ова квим по сту па њем шко ла нео прав да но ус кра ти ла ром ској де ци мо гућ ност пра ће-
ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, обра зов ним ак тив но сти ма из чла на 19. За ко на 
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о за бра ни дис кри ми на ци је69; да је учи ње на и по вре да чла на 13. За ко на о за шти ти пра ва и 
сло бо да на ци о нал них ма њи на70 ко јим је про пи са но да је др жа ва ду жна да ство ри усло ве 
за ор га ни зо ва ње обра зо ва ња на је зи ку на ци о нал не ма њи не, а да док не обез бе ди усло-
ве за на ста ву на је зи ку на ци о нал не ма њи не у окви ру си сте ма јав ног обра зо ва ња, ду жна 
је да обез бе ди дво је зич ну на ста ву или из у ча ва ње је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен-
ти ма на ци о нал не исто ри је и кул ту ре при пад ни ка на ци о нал не ма њи не;

да је ова квим по сту па њем шко ле учи ње на и по вре да чла на 14. Оквир не кон вен ци је Са ве-
та Евро пе за за шти ту на ци о нал них ма њи на,71 ко јом је про пи са но да др жа ве пот пи сни це 
има ју оба ве зу да при зна ју да сва ки при пад ник на ци о нал не ма њи не има пра во да учи 
свој ма њин ски је зик, као и да је по вре ђен члан 2. Про то ко ла I Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да ко јим је про пи са но да ни ко не мо же би ти ли-
шен пра ва на обра зо ва ње;

да су ус кра ћи ва њем мо гућ но сти из у ча ва ња је зи ка на ци о нал не ма њи не и кул ту ре на ро да 
из ког по ти чу, ром ска де ца ста вље на у не по вољ ну по зи ци ју у од но су на сву дру гу де цу;

да ру ко вод ство шко ле ни је обез бе ди ло да се при ли ком про це не да ли је нео п ход но уки-
ну ти ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре, узму у об зир по тре бе ко је Ро ми, као нај у гро-
же ни ја на ци о нал на ма њи на у Ср би ји, има ју у обла сти обра зо ва ња;

да је уки да ње Ром ског је зи ка са еле мен ти ма кул ту ре учи ње но без пи са не од лу ке о уки да-
њу овог пред ме та и без ра зум ног и оправ да ног об ја шње ња.

1.3. Уз при ту жбу су до ста вље не фо то ко пи је 19 ан кет них ли сти ћа ко је су пот пи са ли ро ди те-
љи де це за ин те ре со ва не за по ха ђа ње пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре и 
шест из ја ва ро ди те ља де це ко ја су по ха ђа ла на ста ву из пред ме та ром ски је зик са еле-
мен ти ма кул ту ре као из бор ног пред ме та.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ОШ „Ђ. Ј.” у К.

1.5. У из ја шње њу ОШ „Ђ. Ј.” у К, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да у пот пу но сти оспо ра ва ју све на во де при ту жбе;

да су Пра вил ни ком о на став ном пла ну и про гра му за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред 
и на став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња утвр ђе ни оба-
ве зни из бор ни пред ме ти и из бор ни на став ни пред ме ти.72 Оба ве зни из бор ни пред ме ти 
су Вер ска на ста ва, од но сно Гра ђан ско вас пи та ње, а из бор ни на став ни пред ме ти су: 1) 
На род на тра ди ци ја, 2) Ру ка у те сту — от кри ва ње све та, 3) Чу ва ри при ро де, 4) Ле по пи-
са ње, 5) Од играч ке до ра чу на ра, 6) Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре 
(бу гар ски, ма ђар ски, ром ски, ру мун ски, ру син ски, сло вач ки, хр ват ски је зик) и 7) Шах. У 
на став ном пла ну про пи са но је да је шко ла ду жна да са ли сте из бор них пред ме та, по ред 
оба ве зних из бор них на став них пред ме та, по ну ди још три из бор на, од ко јих уче ник би ра 
је дан пред мет пре ма сво јим скло но сти ма;

69 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
70 „Сл. лист СРЈ”, број 11/2002, „Сл. лист СЦГ”, број 1/2003 — Устав на по ве ља и „Сл. гла сник РС”, број 72/2009 — дру ги за кон)
71 За кон о по твр ђи ва њу окви р не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма њи на „Сл. лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 6/98
72 „Сл. гла сник РС — Про свет ни гла сник”, број 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 — др. пра вил ник, 7/2011 — др. 

пра вил ник и 1/2013
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да су Пра вил ни ком о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 
и на став ном про гра му за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња73 утвр ђе ни оба-
ве зни из бор ни и из бор ни на став ни пред ме ти. Оба ве зни из бор ни пред ме ти (ли ста Б) су: 
Вер ска на ста ва, од но сно Гра ђан ско вас пи та ње, Стра ни је зик и Фи зич ко вас пи та ње — из-
бор ни спорт, а из бор ни на став ни пред ме ти (ли ста В) су: 1) Чу ва ри при ро де, 2) Сва ко днев-
ни жи вот у про шло сти, 3) Цр та ње, сли ка ње и ва ја ње, 4) Хор и ор ке стар, 5) Ин фор ма ти ка и 
ра чу нар ство, 6) Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре (ал бан ски, бу гар ски, 
ром ски, ма ђар ски, ру мун ски, ру син ски, сло вач ки, хр ват ски је зик), 7) Шах и 8) До ма ћин-
ство. На кра ју на став ног пла на, истим пра вил ни ком је про пи са но да је шко ла ду жна да, 
по ред оба ве зних из бор них пред ме та са ли сте Б, по ну ди још нај ма ње че ти ри из бор на 
пред ме та са ли сте В, за сва ки раз ред, од ко јих уче ник би ра је дан пред мет, пре ма сво јим 
скло но сти ма, на по чет ку школ ске го ди не;

да Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у ОШ „Ђ. Ј.” у К. као из бор ни на став-
ни пред мет по сто ји од 1. сеп тем бра 2006. го ди не и да је у апри лу 2012. го ди не, на пред-
лог на став ни ка А. С, до шло да рас ки да рад ног од но са, јер је А. С. до био по сао са пу ним 
рад ним вре ме ном у дру гој шко ли;

да је А. С. кра јем ав гу ста 2012. го ди не до шао у ОШ „Ђ. Ј.” са зах те вом да се ром ски је зик 
уве де као из бор ни пред мет и ан кет ном ли стом са име ни ма 19 уче ни ка ко ји су за ин те ре-
со ва ни за тај из бор ни пред мет; да на ан кет ним ли сти ћи ма не ма ЈМБГ де те та, име на и 
пре зи ме на ро ди те ља, ни ти њи хо вих пот пи са ко ји ма да ју са гла сност, те да из ових раз ло га 
ан кет на ли ста не ма до ка зну вред ност; да се на ан кет ној ли сти на ла зе и име на уче ни ка/ца 
ко ји су школ ске 2011/2012. го ди не на пу сти ли шко лу и од се ли ли се за ино стран ство: Н. Ф, 
К. Ф, Л. Л, В. Л, као и име јед ног уче ни ка ко ји школ ске 2012/2013. го ди не по ха ђа шко лу за 
обра зо ва ње од ра слих — Ј. С;

да пре ма Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му шко ла ну ди уче ни ци ма из бор не 
пред ме те, а не на став ник са мо и ни ци ја тив но, као и да је А. С. у ав гу сту 2012. го ди не, ка да 
се обра тио шко ли са зах те вом да се уве де ром ски је зик као из бор ни пред мет, ни је био 
за по слен у шко ли већ че ти ри ме се ца;

да пре ма Струч ном упут ству за фор ми ра ње оде ље ња и на чи ну фи нан си ра ња у основ ним 
и сред њим шко ла ма у школ ској 2012/2013. го ди ни74 Ми ни стар ства про све те и на у ке, број 
уче ни ка/ца за из бор ни пред мет не мо же би ти ма њи од 15 уче ни ка/ца по гру пи и да се 
гру пе фор ми ра ју на ни воу раз ре да; да прет ход них го ди на ни је би ло до вољ но уче ни ка/
ца на ни воу раз ре да за пред мет ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре па је 
шко ла фор ми ра ла гру пу на ни воу свих раз ре да ни же сме не (од I до IV раз ре да), али да је 
и по ред то га, број за ин те ре со ва них уче ни ка/ца на по чет ку сва ке школ ске го ди не за овај 
из бор ни пред мет био ма њи од 15, као и да се у то ку го ди не сма њи вао и на ста ву је по ха-
ђа ло са мо пар уче ни ка/ца;

да је број уче ни ка/ца ко ји су се из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју Ром ски је зик са еле-
мен ти ма кул ту ре у школ ској 2006/2007. го ди ни из но сио 7 уче ни ка/ца, у 2007/2008. 
го ди ни из но сио 11, у 2008/2009. го ди ни — 10, у 2009/2010. го ди ни — 10, у 2010/2011. 
го ди ни — 9 и у 2011/2012. го ди ни при ја вље но је би ло 11, а за кључ не оце не је има ло 
7 уче ни ка/ца;

73 „Сл. гла сник РС — Про свет ни гла сник”, број 6/2007, 2/2010, 7/2010 — др. пра вил ник, 3/2011 — др. пра ил ник и 1/2013
74 Ми шље ње Ми ни стар ства про све те и на у ке, број 610-00-39/12-15 од 25. ју на 2012. го ди не
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да је на став ник ром ског је зи ка, због ма лог бро ја уче ни ка/ца ко ји су до ла зи ли на ча со ве ром-
ског је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, на пре да ва ња у ОШ „Ђ. Ј.” до во дио и де цу из 
дру гих основ них шко ла у ко ји ма је пре да вао исти пред мет (ОШ „В. К.” и ОШ „Ф. К.”);

да од укуп ног број ста нов ни ка у оп шти ни К. 12,22% чи не при пад ни ци ма ђар ске на ци о-
нал не ма њи не а 3,33% при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не и да су на те ри то ри ји 
оп шти не К. у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо и ма ђар ски је зик и 
пи смо у на се ље ним ме сти ма оп шти не К: Б. Т, Р. С, С. и у са мом гра ду К;

да је на на став нич ком ве ћу одр жа ном 28. ав гу ста 2012. го ди не из нет пред лог да се школ-
ске 2012/2013. го ди не као из бор ни на став ни пред мет уве де Ма ђар ски је зик са еле мен-
ти ма кул ту ре јер је прет ход не школ ске го ди не би ло пре ко 50 за ин те ре со ва них уче ни ка 
за овај из бор ни пред мет, ко ја су ре дов но по ха ђа ла на ста ву и да је пред лог јед но гла сно 
усво јен;

да иза од лу ке о из бо ру из бор них на став них пред ме та у шко ли сто је на став нич ко ве ће и 
Са вет ро ди те ља ко ји је јед но гла сно до нео од лу ку да се школ ске 2012/2013. го ди не уве де 
из бор ни на став ни пред мет Ма ђар ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и да та 
од лу ка ни ка ко не мо же би ти „са мо вољ на и про из вољ на”;

да је од ред ба ма Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му про пи са но да је шко ла ду жна 
да на по чет ку школ ске го ди не са ли сте из бор них пред ме та, по ред оба ве зних из бор них 
на став них пред ме та, по ну ди још три из бор на, та ко да ни је мо гло до ћи до уки да ња из бор-
ног на став ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре на на став нич-
ком ве ћу јер се сва ке го ди не би ра ју но ви из бор ни на став ни пред ме ти;

на став ник А. С. ви ше ни је био рад ник шко ле ка да је за се да ло на став нич ко ве ће, па ни је 
ни оба ве штен о од лу ци на став нич ког ве ћа да из бор ни на став ни пред мет бу де Ма ђар ски 
је зик са еле мен ти ма кул ту ре;

да је про свет на ин спек тор ка Оп штин ске упра ве оп шти не К. из вр ши ла ин спек циј ски над-
зор по пред став ци А. С;

да по сту па ње ОШ „Ђ. Ј.” у К. ни је би ло дис кри ми на тор но и да је шко ла по сту па ла по пра-
вил ни ци ма о на став ном пла ну и про гра му Ми ни стар ства про све те и на у ке;

да од го вор но твр де да у шко ли не по сто ји дис кри ми на ци ја у обла сти обра зо ва ња и да се 
у шко ли пот пу но јед на ко од но се пре ма де ци свих ве ро и спо ве сти и је зич ких при пад но сти.

1.6. Уз из ја шње ње су под не ти и сле де ћи до ку мен ти: 1) ре ше ње о пре стан ку рад ног од-
но са А. С. број 42/2012 од 17. апри ла 2012. го ди не; 2) ан кет ни лист — спи сак име на 
19 де це од I до VI II раз ре да, ко ја су за ин те ре со ва на да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та 
Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у школ ској 2012/2013. го ди ни; 3) 
до пис ОШ „Ђ. Ј.” К. Се кре та ри ја ту за дру штве не де лат но сти оп шти не Ки кин да о уче-
ни ци ма ко ји су на пу сти ли шко лу у школ ској 2011/2012. го ди не; 4) по твр да да је Ј. С. 
у школ ској 2012/2013. го ди ни уче ник VI раз ре да ОШ „С. С.” у К, основ ног обра зо ва ња 
од ра слих; 5) спи сак са име ни ма уче ни ка ко ји по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ма ђар ски 
је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у школ ској 2012/2013. го ди ни; 6) из вод из 
за пи сни ка са сед ни це на став нич ког ве ћа одр жа не 28. ав гу ста 2012. го ди не и са сед-
ни це Са ве та ро ди те ља одр жа не 12. сеп тем бра 2012. го ди не; 7) за пи сник о ин спек циј-
ском над зо ру про свет не ин спек тор ке Оп штин ске упра ве оп шти не К. број III-06-614-
41/2012 од 10. де цем бра 2012. го ди не.
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.      
2.1. Уви дом у из ја шње ње, утвр ђе но је да Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре 

у ОШ „Ђ. Ј.” у К. као из бор ни на став ни пред мет по сто ји од 1. сеп тем бра 2006. го ди не.

2.2. На да ље је утвр ђе но да је број уче ни ка/ца ко ји су по ха ђа ли Ром ски је зик са еле мен-
ти ма кул ту ре у школ ској 2006/2007. го ди ни био 7 уче ни ка/ца, у 2007/2008. го ди ни — 
11, у 2008/2009. го ди ни — 10, у 2009/2010. го ди ни — 10, у 2010/2011. го ди ни — 9 и у 
2011/2012. го ди ни при ја вље но је би ло 11, а за кључ не оце не је има ло 7 уче ни ка/ца.

2.3. Уви дом у при ту жбу и из ја шње ње, утвр ђе но је да се од школ ске 2012/2013. го ди не у ОШ 
„Ђ. Ј.” у К. не из у ча ва из бор ни пред мет Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

2.4. Уви дом у из ја шње ње шко ле утвр ђе но да је у школ ској 2011/2012. го ди ни ор га ни зо-
ва на на ста ва из Ма ђар ског је зи ка са еле мен ти ма кул ту ре ко ју је ре дов но по ха ђа ло 50 
за ин те ре со ва них уче ни ка, а да у школ ској 2012/2013. го ди ни на ста ву из овог из бор ног 
пред ме та по ха ђа 72 уче ни ка од I до V раз ре да.

2.5. Уви дом у из вод из за пи сни ка са сед ни це на став нич ког ве ћа ОШ „Ђ. Ј.” у К. одр жа не 28. 
ав гу ста 2012. го ди не, утвр ђе но је да на сед ни ци јед но гла сно до не та од лу ка да из бор-
ни на став ни пред ме ти за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња у школ ској 2012/2013. го ди ни бу ду: Од играч ке до ра чу на ра, Ле по пи са ње и 
Ма ђар ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

2.6. Уви дом у из вод из за пи сни ка са сед ни це Са ве та ро ди те ља ОШ „Ђ. Ј.” у К. одр жа не 12. 
сеп тем бра 2012. го ди не, утвр ђе но је да на сед ни ци јед но гла сно до не та од лу ка да из-
бор ни на став ни пред ме ти за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња бу ду: Од играч ке до ра чу на ра, Ле по пи са ње и Ма ђар ски је зик са еле мен-
ти ма на ци о нал не кул ту ре.

2.7. На осно ву на во да из при ту жбе и из ја шње ња, утвр ђе но је да ОШ „Ђ. Ј.” у К. ни је по ну ди-
ла Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у школ ској 2012/13 го ди ни, као што 
је то ра ни јих го ди на чи ни ла.

2.8. На осно ву на во да из при ту жбе и из ја шње ња, утвр ђе но је да је А. С. кра јем ав гу ста 2012. 
го ди не, оба ве стио ОШ „Ђ. Ј.” да по сто ји 19 уче ни ка ко ји су за ин те ре со ва ни за из бор ни 
пред мет Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Та ко ђе је утвр ђе но да ОШ 
„Ђ. Ј.” оспо ра ва пра во А. С. да ан ке ти ра уче ни ке/це о за ин те ре со ва но сти за на ста ву из-
бор них пред ме та, као и да оспо ра ва на чин на ко ји су из ја ве при ку пље не, њи хо ву са др-
жи ну (не пот пу ност) и уку пан број де це.

2.9. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о ин спек циј ском над зо ру про свет не ин спек тор ке Оп-
штин ске упра ве оп шти не К. број III-06-614-41/2012 од 10. де цем бра 2012. го ди не оба-
вље ном у ОШ „Ђ. Ј.” у К. по во дом пред став ке А. С, утвр ђе но је да про свет на ин спек тор-
ка ни је утвр ди ла не за ко ни то сти и не пра вил но сти у по сту па њу ОШ „Ђ. Ј.” у К. при ли ком 
по ну де и из бо ра из бор них пред ме та у школ ској 2012/2013. го ди ни.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту це-

ни ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, до ка зе ко ји су при ло же ни, као и ре ле вант не 
прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.
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3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.75

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је ме ђу на род ним и до ма ћим про-
пи си ма од ре ђе но да је Ре пу бли ка Ср би ја у оба ве зи да при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на омо гу ћи обра зо ва ње и вас пи та ње на свом је зи ку или дво је зич ну на ста ву или 
из у ча ва ње је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не исто ри је и кул ту ре.

3.4. По твр ђи ва њем Окви р не кон вен ци је Са ве та Евро пе за за шти ту на ци о нал них ма њи на76 
Ре пу бли ка Ср би ја се оба ве за ла да ства ра по треб не усло ве ка ко би при пад ни ци на ци о-
нал них ма њи на очу ва ли и раз ви ја ли сво ју кул ту ру и са чу ва ли нео п ход не еле мен те свог 
иден ти те та, на и ме, ре ли ги ју, је зик, тра ди ци је и кул тур но на сле ђе (чл. 5), као и да пре-
ду зме ме ре у обла сти обра зо ва ња и ис тра жи ва ња ка ко би се не го ва ла кул ту ра, је зик и 
ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12).

3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би је77 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.78

3.6. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је, та ко што је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли-
ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или 
да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или 
њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко-
же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, 
вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та-
ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли-
ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан-
ству у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно 
прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. Та ко ђе, за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на 
осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну 

75 Члан 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
76 За кон о по твр ђи ва њу окви р не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма њи на („Сл. лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 6/98).
77 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/06
78 Члан 21. Уста ва РС
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уста но ву, или ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра-
ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз-
вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но 
пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.79

3.7. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња за бра ње на је дис кри ми на ци-
ја,80 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или 
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, 
вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и 
инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг 
стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aк-
тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa 
дискриминaциje. Овај за кон про пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa 
свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe 
или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, 
oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, 
док не сма тра дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa 
пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у 
нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. Од ред ба ма чла на 76. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са-
но је да се основ но и сред ње обра зо ва ње и вас пи та ње, спе ци ја ли стич ко и мај стор ско 
обра зо ва ње и дру ги об ли ци струч ног обра зо ва ња оства ру ју на осно ву школ ског про гра-
ма, ко ји се до но си на осно ву на став ног пла на и про гра ма, од но сно про гра ма од ре ђе-
них об ли ка струч ног обра зо ва ња. Школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу 
сва ке че твр те го ди не, у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом. Да ље је про пи са но 
да сва ка уста но ва обра зо ва ња, осим шко ле за обра зо ва ње од ра слих, има са вет ро ди те-
ља. У уста но ви у ко јој се обра зу ју при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, од но сно ет нич ких 
гру па у са ве ту ро ди те ља сра змер но су за сту пље ни и пред став ни ци на ци о нал не ма њи-
не, од но сно ет нич ке гру пе. Са вет ро ди те ља, по ред оста лог уче ству је у по ступ ку пред ла-
га ња из бор них пред ме та, раз ма тра пред лог про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња и го ди-
шњег пла на ра да.81 Про пи са но је и да се на став нич ко ве ће, као струч ни ор ган уста но ве, 
по ред оста лог, ста ра о оси гу ра њу и уна пре ђи ва њу ква ли те та обра зов но-вас пит ног ра да 
уста но ве, пра ти оства ри ва ње про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња и ре ша ва дру га струч-
на пи та ња обра зов но-вас пит ног ра да.

3.9. Од ред ба ма За ко на о о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на82 про пи са но је 
да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во на вас пи та ње и обра зо ва ње на свом 
је зи ку у ин сти ту ци ја ма пред школ ског, основ ног и сред њег вас пи та ња и обра зо ва ња, 
да је др жа ва ду жна да ство ри усло ве за ор га ни зо ва ње обра зо ва ња на је зи ку на ци о-
нал не ма њи не, а да је, док их не обез бе ди, ду жна да обез бе ди дво је зич ну на ста ву или 
из у ча ва ње је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не исто ри је и кул ту ре 
при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Да ље је про пи са но да се за оства ри ва ње овог пра ва 
мо же про пи са ти од ре ђе ни ми ни мал ни број уче ни ка, с тим да тај број мо же би ти ма њи 

79 Члан 19. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
80 Члан 98. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11
81 Члан 58.
82 „Сл. лист СРЈ”, број 11/2002, „Сл. лист СЦГ”, број 1/2003 — Устав на по ве ља и „Сл. гла сник РС”, број 72/2009 — дру ги за кон, члан 

13. ст. 1, 2 и 3.
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од ми ни мал ног бро ја уче ни ка ко ји је за ко ном про пи сан за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћих 
об ли ка на ста ве и обра зо ва ња.

3.10. Струч ним упут ством о фор ми ра њу оде ље ња и на чи ну фи нан си ра ња у основ ним и сред-
њим шко ла ма у школ ској 2012/2013. го ди ни83 бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-
ље ња и про пи су је да број уче ни ка за из бор ни пред мет не мо же би ти ма њи од 15 уче ни-
ка по гру пи, да је број гру па од ре ђен бро јем оде ље ња и да је за гру пу са ма њим бро јем 
од 15 уче ни ка по раз ре ду по треб на са гла сност ми ни стра про све те.

3.11. Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји84 пoстaвљa oснoвe зa 
унaпрeђивaњe пoлoжaja Рoмa у Рeпублици Србиjи и смaњeњe рaзликe измeђу рoмскe 
пoпулaциje и oстaлoг стaнoвништ вa. Стра те ги јом је про пи сан, као је дан од ци ље ва у 
обла сти обра зо ва ња циљ не го ва ње кул тур ног иден ти те та. Овај стра те шки циљ оства-
ру је се обез бе ђе њем усло ва за не го ва ње кул тур ног иден ти те та и раз ви ја ње све сти о 
на ци о нал ном иден ти те ту, а по ка за тељ оства ре но сти ци ља је, уз дру ге по ка за те ље ква-
ли те та про гра ма, раз ви је ност раз ли чи тих об ли ка на ста ве ром ског је зи ка и за сту пље-
ност еле ме на та ром ске на ци о нал не кул ту ре и тра ди ци је у обра зов ном си сте му. Је дан 
од стра те шких при о ри те та је и пра во вре ме но и ефи ка сно укљу чи ва ње ром ске де це у 
пред школ ско и основ но обра зо ва ње што зах те ва, из ме ђу оста лог, ства ра ње усло ва за 
дво је зич ну на ста ву и на ста ву на ром ском је зи ку као оба ве зног, из бор ног или фа кул та-
тив ног пред ме та.

                      
3.12. За да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је да оце ни да ли је ОШ „Ђ. Ј.” у К, чи-

ње њем, од но сно, про пу шта њем, дис кри ми ни са ла уче ни ке ром ске на ци о нал но сти на 
осно ву њи хо ве на ци о нал не при пад но сти, у по гле ду мо гућ но сти да школ ске 2012/13 го-
ди не по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре.

3.13. Не спор но је да се у ОШ „Ђ. Ј.” у К. од школ ске 2012/2013. го ди не ви ше не из во ди на ста ва 
из из бор ног на став ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, ко ја 
је у овој шко ли ор га ни зо ва на од школ ске 2006/2007. го ди не. Пре ма на во ди ма из при ту-
жбе и из ја ва ро ди те ља ко је су до ста вље не уз при ту жбу, 19 де це је би ло за ин те ре со ва но 
за по ха ђа ње на ста ве из пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре. Шко ла је, ме ђу-
тим, оспо ри ла на чин на ко ји су из ја ве при ку пље не, њи хо ву са др жи ну (не пот пу ност) и 
уку пан број де це, та ко што је на ве де но да се че тво ро уче ни ка од се ли ло у ино стран ство, 
а да је дан уче ник по ха ђа шко лу за обра зо ва ње од ра слих од школ ске 2012/2013. го ди-
не. Не упу шта ју ћи се у ис пи ти ва ње на чи на на ко ји је А. С. спро вео ан ке ту, ни ти у утвр-
ђи ва ње исти ни то сти по да та ка о бро ју уче ни ка/ца ко ји су из ра зи ли за ин те ре со ва ност за 
по ха ђа ње на ста ве из пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, По ве-
ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је шко ла про пу сти ла да ан ке-
ти ра уче ни ке/це, од но сно да про ве ри ко ли ко њих је за ин те ре со ва но за по ха ђа ње на-
ста ве из овог пред ме та. Чак и да су исти ни ти на во ди шко ле да из ја ве ни су при ку пље не 
на про пи сан на чин и да су не пот пу не, то не ума њу ју од го вор ност шко ле због про пу ста 
да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца за по ха ђа ње овог из бор ног пред ме та, по себ но 

83 Ми шље ње Ми ни стар ства про све те и на у ке, број 610-00-39/12-15 од 25. ју на 2012. го ди не
84 Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у РС, „Сл. гла сник РС”, број 27/2009 
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ако се има у ви ду да је на ста ва из пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре ор га ни зо ва на прет ход них го ди на, те да је из ан ке те ко ју је спро вео А. С. мо гла 
да за кљу чи да по сто ји од ре ђе но ин те ре со ва ње за на ста ву Ром ског је зи ка са еле мен ти-
ма на ци о нал не кул ту ре. Пре ма то ме, до но ше њем од лу ке о из бор ним пред ме ти ма ко ји 
ће се из у ча ва ти шк. 2012/2013, ме ђу ко ји ма се не на ла зи Ром ски је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре, без спро во ђе ња ан ке ти ра ња, шко ла је фак тич ки ус кра ти ла уче ни-
ци ма/ца ма сва ку мо гућ ност да иза бе ру овај пред мет, што је по себ но по го ди ло оне ко ји 
су ра ни јих го ди на по ха ђа ли овај из бор ни пред мет.

3.14. Пре ма ва же ћим про пи си ма, из бор ни на став ни пред ме ти би ра ју се сва ке школ ске го ди-
не и шко ла је ду жна да уче ни ци ма по ну ди из бор из ме ђу три из бор на на став на пред-
ме та ко ја уче ни ци би ра ју по соп стве ним скло но сти ма. Сва ка уста но ва обра зо ва ња има 
и са вет ро ди те ља у ко јем су сра змер но за сту пље ни и пред став ни ци на ци о нал не ма-
њи не у уста но ви у ко јој обра зо ва ње сти чу и при пад ни ци на ци о нал них ма њи на. Са вет 
ро ди те ља уче ству је у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та, та ко да је ово је дан од 
ме ха ни за ма пу тем ко јег се мо же ути ца ти и ис ти ца ти по тре ба да се је зик на ци о нал не 
ма њи не са еле мен ти ма кул ту ре по ну ди де ци као из бор ни на став ни пред мет, а ујед но 
је мо гу ће и да се уче ни ци ма/ама по ну ди мо гућ ност из бо ра из ме ђу ви ше је зи ка на ци о-
нал них ма њи на.

3.15. На осно ву до ка за ко је је шко ла до ста ви ла, утвр ђе но је да је од школ ске 2006/2007, број 
за ин те ре со ва них уче ни ка за по ха ђа ње ром ског је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре сва ке школ ске го ди не био ма њи од 15, ко ли ко је про пи са но као ми ни мал ни број 
уче ни ка по треб них за осни ва ње гру пе за из бор ни пред мет. Има ју ћи у ви ду ове чи ње-
ни це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти упу ћу је ре чи по хва ле шко ли јер је прет-
ход них го ди на ор га ни зо ва ла на ста ву из овог из бор ног пред ме та, упр кос чи ње ни ци да 
је број де це био ма њи од про пи са ног.

По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја уче ни ка по гру пи као услов за оства ри-
ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да уче свој је зик и за фор ми ра ње гру-
пе уче ни ка ко ји ће по ха ђа ти на ста ву, усло вље на је по тре бом да си стем обра зо ва ња и 
вас пи та ња сво јом ор га ни за ци јом и са др жа ји ма обез бе ђу је ефи ка сност и еко но мич ност 
ор га ни за ци је си сте ма ра ди по сти за ња што бо љег учин ка. У из ја шње њу ОШ „Ђ. Ј.” ис та-
кла је да ни је ис пу њен про пи са ни услов у по гле ду ми ни мал ног бро ја за ин те ре со ва не 
де це за по ха ђа ње на ста ве из пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту-
ре да би се ор га ни зо ва ла на ста ва из овог пред ме та. Ме ђу тим, ова кав за кљу чак шко ле 
је не при хва тљив и то из не ко ли ко раз ло га: 1) шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке/це пре по-
чет ка школ ске 2012/2013. го ди не, та ко да не по сто ји по у здан по да так о бро ју де це ко ја 
су би ла за ин те ре со ва на за по ха ђа ње на ста ве из овог пред ме та, 2) ма ли број уче ни ка/
ца ко ји су по ха ђа ли на ста ву из из бор ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре 
не ко ли ко школ ских го ди на уна зад, ни је ну жно по ка за тељ да у школ ској 2012/2013. го-
ди ни не би би ло до вољ но за ин те ре со ва не де це, тим пре што се на ста ва ра ни јих го ди на 
ор га ни зо ва ла и за ма њи број де це и 3) из ан ке те ко ју је спро вео А. С, на став ник ко ји је 
овај пред мет пре да вао, шко ла је мо гла да за кљу чи да по сто ји од ре ђе но ин те ре со ва ње 
за на ста ву ром ског је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти сма та да је ан ке та ко ју је А. С. спро вео тре ба ло да бу де ре ле вант на за 
шко лу, од но сно, да бу де сво је вр сна ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње за из-
у ча ва ње овог пред ме та. Она, за пра во, пред ста вља до дат ни раз лог због ко јег је шко ла 
тре ба ло да спро ве де соп стве ну ан ке ту, у скла ду са про пи си ма, и да на не сум њив на-
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чин утвр ди да ли по сто ји ин те ре со ва ње за овај из бор ни и пред мет и да ли је број де це 
до во љан за ор га ни зо ва ње на ста ве из овог пред ме та. Иако спро во ђе ње ан ке те ме ђу 
уче ни ци ма/ца ма не га ран ту је и да ће се за из бор ни пред мет из ја сни ти по тре бан број 
де це, с об зи ром на ра ни је по сто ја ње овог из бор ног пред ме та у на став ном пла ну и осе-
тљи во сти пи та ња обра зо ва ња ром ске де це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ста ва да је шко ла, у кон крет ном слу ча ју, би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче-
ни ка, и да се, за слу чај да је број за ин те ре со ва не био ма њи од 15, обра ти Ми ни стар ству 
про све те са зах те вом за да ва ње са гла сно сти за ор га ни зо ва ње на ста ве, као је то чи ни ла 
и ра ни јих го ди на.

3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ми шље ња је да је обра зо ва ње ром ске де це по-
себ но зна чај но пи та ње ко јем тре ба по све ти ти нај ве ћу мо гу ћу па жњу, има ју ћи у ви ду чи-
ње ни цу да су при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји мар ги на ли зо ва ни и ви-
ше стру ко дис кри ми ни са ни, као и да ве ћи на жи ви у из у зет но ло шим дру штве но-еко ном-
ским усло ви ма. Због то га је је дан од стра те шких ци ље ва за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма 
у Ср би ји не го ва ње кул тур ног иден ти те та, ко је се по сти же, из ме ђу оста лог и ор га ни зо ва-
њем раз ли чи тих об ли ка на ста ве, укљу чу ју ћи и на ста ву из пред ме та Ром ски је зик са еле-
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Има ју ћи све то у ви ду, по треб но је да шко ла бу де по себ но 
оба зри ва пре не го што ус кра ти мо гућ ност ор га ни зо ва ња на ста ве из пред ме та Ром ски је-
зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер је по нов но уво ђе ње овог пред ме та у на став ни 
план знат но сло же ни је не го уво ђе ње не ког дру гог је зи ка на ци о нал не ма њи не.

3.17. Као што је већ кон ста то ва но, од школ ске 2005/2006. го ди не у шко ли је ор га ни зо ва на 
на ста ва из из бор ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, иако 
ни ра ни јих го ди на ни је био при ја вљен до во љан број за ин те ре со ва не де це. У из ја шње-
њу, шко ла ни је по ну ди ла објек тив не и ра зум не раз ло ге због ко јих је, по сле не ко ли ко 
го ди на ор га ни зо ва ња на ста ве из овог пред ме та са ма њим бро јем де це, од лу чи ла да од 
школ ске 2012/2013. го ди не овај пред мет не бу де на ли сти из бор них пред ме та. Та ко ђе, 
ни је по ну ди ла ни раз ло ге због ко јих се опре де ли ла да на ли сти из бор них пред ме та, 
по ред пред ме та Ма ђар ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, за ко ји се опре-
де ли ло ви ше од 50 уче ни ка, бу ду и пред ме ти — Од играч ке до ра чу на ра и Ле по пи са-
ње, а не не ке дру ги пред ме ти, од но сно за што ни је по ну ђен и пред мет Ром ски је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца да је прет ход не 
школ ске го ди не ор га ни зо ва ла на ста ву и из ма ђар ског и из ром ског је зи ка. При то ме је 
по треб но има ти у ви ду да је пре ма по да ци ма са по пи са из 2011. го ди не, оп шти на К. ви-
ше на ци о нал на сре ди на у ко јој су нај ви ше за сту пље ни Ср би (75,4%), Ма ђа ри (12,2%) и 
Ро ми (3,33%), па је то до дат ни раз лог да се у шко ли из у ча ва ју оба пред ме та: Ма ђар ски 
са еле мен ти ма кул ту ре и Ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре, уко ли ко по сто ји до вољ-
но ин те ре со ва ње.

3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је и на чи ње ни цу да је из у ча ва ње је зи ка и 
на ци о нал не кул ту ре про цес ко ји се не мо же за вр ши ти у то ку јед не школ ске го ди не, јер 
је за усва ја ње зна ња не ког је зи ка и кул ту ре по треб но да се спро ве де це ло вит обра зов-
ни ци клус кроз ко ји ће уче ни ци/це, у скла ду са сво јим уз ра стом и пред зна њем, са вла-
да ти пра ви ла је зи ка и упо зна ти кул ту ру, раз ви ти је зич ке спо соб но сти, кул ту ру чи та ња и 
не го ва ња је зи ка. Де ца ром ске на ци о нал но сти у ОШ „Ђ. Ј.” у К, ко ја су не ко ли ко го ди на 
уна зад учи ла ром ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре, сте кла су од ре ђе на зна ња ко ја је 
по треб но да ље раз ви ја ти, ме ђу тим, са да су у то ме оне мо гу ће на, с об зи ром да се овај 
пред мет ви ше не из у ча ва у шко ли.



96  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

3.19. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је у кон крет ном слу ча ју шко ла 
би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка, и да се, за слу чај да је број за ин те ре-
со ва не био ма њи од 15, обра ти Ми ни стар ству про све те са зах те вом за да ва ње са гла-
сно сти за ор га ни зо ва ње на ста ве, као је то чи ни ла и ра ни јих го ди на, и ми шље ња је да је 
шко ла, про пу шта њем ових рад њи, оне мо гу ћи ла да уче ни ци/це у школ ској 2012/2013. 
го ди ни из у ча ва ју Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред-
мет. По ве ре ни ца са жа ље њем кон ста ту је да у кон крет ном слу ча ју ни је мо гу ће укло ни ти 
по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ви ду окол ност да је на став ни план 
за ову школ ску го ди ну од ре ђен, као и да је крај школ ске 2012/2013. го ди не.

3.20. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да пред мет ана ли зе у кон-
крет ном слу ча ју, ни је би ло ми шље ње про свет не ин спек тор ке Оп штин ске упра ве оп-
шти не К. број III-06-614-41/2012 од 10. де цем бра 2012. го ди не, ко јим је утвр ђе но да у 
по ступ ку по ну де и из бо ра из бор ног на став ног пред ме та ма тер њи је зик са еле мен ти-
ма на ци о нал не кул ту ре и исто ри је ни је би ло не пра вил но сти и не за ко ни то сти, јер то 
не спа да у над ле жност овог др жав ног ор га на. Са гла сно то ме, По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти ба ви ла се ис кљу чи во пи та њем да ли су ова квим по сту па њем шко ле 
дис кри ми ни са на де ца ром ске на ци о нал не при пад но сти. У ве зи са тим, По ве ре ни ца 
кон ста ту је да пра вил на фор мал но прав на при ме на про пи са ко ји ма се уре ђу је по сту пак 
уво ђе ња из бор ног пред ме та у шко ли, са ма по се би, не ис кљу чу је мо гућ ност да шко ла 
јед на ким по сту па њем, за не ма ру ју ћи спе ци фич не окол но сти у ко ји ма се на ла зи ром ска 
на ци о нал на ма њи на, из вр ши по сред ну дис кри ми на ци ју, што се упра во и до го ди ло у 
кон крет ном слу ча ју.

.   
ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ка К. П, као од го вор но ли це, про пу сти ли су да пре ду зму све по-

треб не рад ње ка ко би уче ни ци ма и уче ни ца ма би ло омо гу ће но да у школ ској 2012/13 го ди ни 
из у ча ва ју Ром ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, као из бор ни на став ни пред мет, 
чи ме су из вр ши ли по сред ну дис кри ми на ци ју уче ни ка/ца ром ске на ци о нал но сти, за бра ње ну 
чл. 7. у ве зи са чл. 19. и 24. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Ђ. Ј.” у К. и ди рек тор ки К. П, као 

од го вор ном ли цу да:

5.1. За школ ску 2013/2014. го ди ну из вр ши ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле ка ко би се 
утвр ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них за уче ње Ром ског је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре

5.2. У школ ској 2013/2014. го ди ни ор га ни зу је на ста ву Ром ског је зи ка са еле мен ти ма на ци о-
нал не кул ту ре, уко ли ко ан ке та по ка же да по сто ји по тре бан број за ин те ре со ва не де це.

5.3. Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, у скла ду са мо гућ но сти ма, ка ко би 
уче ни ци ма и уче ни ца ма свих на ци о нал них ма њи на омо гу ћи ла оства ри ва ње пра ва на 
вас пи та ње и обра зо ва ње на свом је зи ку, од но сно из у ча ва ње је зи ка на ци о нал не ма њи-
не са еле мен ти ма на ци о нал не исто ри је кул ту ре.
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По треб но је да ОШ „Ђ. Ј.” у К. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла-
ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Ђ. Ј.” у К. не по сту пи 
по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про-
тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин-
фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба A. Б. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ грaдa Бeoгрaдa
збoг дис кри ми на ци је на oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у пoступ ку 

прeд oргaнимa jaвнe влaсти

бр. 07-00-241/2013-02 / 22.7.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под нео А. Б. про тив Се-
кре та ри ја та за упра ву Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Оде ље ње за лич на ста ња 

гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски ве нац, по во дом 
упи са де те та у ма тич не књи ге ро ђе них на је зи ку и пи сму ру мун ске на ци о нал не ма-
њи не. При ту жбу је под нео отац, при пад ник ру мун ске на ци о нал не ма њи не јер је над-
ле жна ма тич на слу жба од би ла да из вр ши упис лич ног име на ње го вог но во ро ђе ног 
де те та у ма тич ну књи гу ро ђе них, нај пре на ру мун ском је зи ку и ла ти нич ним пи смом, 
а по том и на срп ском је зи ку ћи ри ли цом. Град ска упра ва је у из ја шње њу на при ту жбу 
на ве ла да је ма ти чар об ја снио ро ди те љи ма да се лич но име де те та ко је је при пад ник 
на ци о нал не ма њи не, упи су је пр во на срп ском је зи ку ћи ри ли цом, а тек он да на је зи ку 
и пи сму на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, на ве ла је да је по ре ше њу цен тра за со ци јал ни 
рад на ло же но да се име де те та упи ше пр во на ру мун ском ла ти нич ном пи сму, а за тим 
на срп ској ћи ри ли ци, али да град ска упра ва сма тра да ова кво ре ше ње ни је у скла ду са 
за ко ном, због че га су за тра жи ли ми шље ње над ле жног ми ни стар ства. То ком овог по-
ступ ка утвр ђе но је да ма тич на слу жба ни је упи са ла лич но име де те та у ма тич ну књи гу 
ро ђе них на на чин на ко ји су то тра жи ли ро ди те љи де те та, ни на на чин ка ко је то од ре-
ђе но ре ше њем цен тра за со ци јал ни рад. По ве ре ни ца је кон ста то ва ла да при пад ни ци 
на ци о нал не ма њи не има ју пра во, га ран то ва но Уста вом РС и ре ле вант ним за ко ни ма, 
да им се лич на име на упи су ју пре ма њи хо вом је зи ку и пра во пи су. На гла си ла је да је 
не до пу сти во да де те, ме се ци ма по ро ђе њу, не бу де упи са но у ма тич ну књи гу ро ђе них, 
јер му се на тај на чин ус кра ћу ју раз ли чи та пра ва (пра во на лич но име, здрав стве ну 
за шти ту, со ци јал ну за шти ту, па сош, итд). По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
да ла је ми шље ње да је ма тич на слу жба, од би ја њем да упи ше де те у ма тич ну књи гу 
ро ђе них на ру мун ском је зи ку и ла ти нич ним пи смом, дис кри ми ни са ла де те на осно-
ву на ци о нал не при пад но сти ње го вих ро ди те ља и пре по ру чи ла над ле жном ор га ну да 
из вр ши упис ро ђе ња де те та у ма тич ну књи гу ро ђе них, као и да убу ду ће во ди ра чу на 
да при ли ком упи са у ма тич ну књи гу ро ђе них не кр ши од ред бе За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти обра тио се А. Б. при ту жбом про тив ма тич не 

слу жбе оп шти не Сав ски ве нац а по во дом упи са но во ро ђе ног де те та у ма тич не књи ге 
ро ђе них на је зи ку и пи сму ру мун ске на ци о нал не ма њи не.
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1.2. У при ту жби је на ве де но:

да су А. и К. Б. при пад ни ци ру мун ске ма њи не и да има ју тро је де це, А, А. Ј. (A. I.) и Ф. (F.);

да је син Ф. ро ђен 11. но вем бра 2012. го ди не и да се А. Б. обра тио ма тич ној слу жби оп-
шти не Сав ски ве нац са зах те вом да се име де те та упи ше пр во на је зи ку ма њи не, од но сно 
ру мун ском ла ти ни цом, а по том срп ском ћи ри ли цом;

да је над ле жна ма тич на слу жба од би ла да ова ко из вр ши упис;

да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца до нео ре ше ње ко-
јим је на ло жио Од се ку за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор них пра-
ва оп шти не Сав ски ве нац да лич но име де те та упи ше на ру мун ском ла ти нич ном пи сму уз 
па ра ле лан упис на срп ском ћи ри лич ком пи сму;

да Град ска упра ва гра да Бе о гра да, ко јој је пред мет по ве рен, од ла же при ме ну ре ше ња 
Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду;

да де те већ пет ме се ци ни је упи са но у ма тич ну књи гу ро ђе них;

да су њи хо ве ста ри је ћер ке (ро ђе не 2009. и 2010. го ди не) упи са не у ма тич ну књи гу ро ђе-
них на ру мун ском је зи ку.

1.3. У ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 
4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,85 у то ку по ступ ка је за тра же но из ја-
шње ње Град ске оп шти не Сав ски ве нац, а 17. ма ја 2013. го ди не је при мље но из ја шње-
ње Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Се кре та ри ја та за упра ву број XI-01-031-191/2012 од 
7. ма ја 2013. го ди не, у ко јем је на ве де но сле де ће:

да се ма ти ча ру за ма тич но под руч је Сав ски ве нац у Бе о гра ду 6. де цем бра 2012. го ди не 
обра тио А. Б. са су пру гом, ра ди при ја ве ро ђе ња и од ре ђи ва ња лич ног име на де те ту му-
шког по ла, ро ђе ном 11. но вем бра 2012. го ди не;

да су ро ди те љи де те та под не ли зах тев да лич но име де те та бу де упи са но на је зи ку и пи-
сму ру мун ске на ци о нал не ма њи не, тј. на ла ти ни ци и ис та кли при мед бу што је ма ти чар 
из вр шио упис лич ног име на и на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким пи смом;

да је ма ти чар по у чио ро ди те ље де те та да се лич но име де те та при пад ни ка на ци о нал не 
ма њи не упи су је у ма тич ну књи гу на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, по сле упи са на 
срп ском је зи ку ћи ри лич ким пи смом и да је отац де те та том при ли ком од био да пот пи ше 
при ја ву ро ђе ња де те та, о че му је ма ти чар оба ве стио ше фи цу Од се ка за лич на ста ња гра-
ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор них пра ва — Сав ски ве нац, код ко је је отац де те та 
да ље упу ћен;

да се отац де те та обра тио ше фи ци Од се ка за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них 
књи га и из бор них пра ва — Сав ски ве нац јер ма ти чар ни је „удо во љио ње го вом зах те ву да 
име де те та пи ше на ру мун ском је зи ку, ла ти нич ним пи смом, са на по ме ном да не же ли да 
му ишта пи ше на ћи ри ли ци и да не же ли да му би ло ко по ср бља ва де те”. Ше фи ца Од се-
ка га је по у чи ла о пра ву при пад ни ка на ци о нал них ма њи на на упис лич них име на пре ма 
пра ви ли ма је зи ка и пи сма на ци о нал не ма њи не;

да је ма ти чар, по про те ку за кон ског ро ка из чла на 54. За ко на о ма тич ним књи га ма,86 пред-
мет са спи си ма про сле дио над ле жном ор га ну ста ра тељ ства, ра ди до но ше ња ре ше ња о 

85 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
86 „Сл. гла сник РС”, бр. 20/09
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од ре ђи ва њу лич ног име на, с об зи ром да су ро ди те љи при сту пи ли ма ти ча ру у за кон ском 
ро ку, али су од би ли да се по сту пак од ре ђи ва ња лич ног име на окон ча пред ма ти ча рем;

да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца, до нео ре ше ње бр. 
57230-8904/2012 од 8. ја ну а ра 2013. го ди не, ко јим се ма ло лет ном де те ту му шког по ла, 
ро ђе ном 11. но вем бра 2012. го ди не у Бе о гра ду, од оца А. Б. и мај ке К. Б, од ре ђу је име 
F. B. и на ла же ма тич ној слу жби оп штин ске упра ве СО Сав ски ве нац да лич но име F. B. на 
ру мун ском ла ти нич ном пи сму упи ше у ма тич ну књи гу СО Сав ски ве нац;

да је Се кре та ри јат за упра ву Град ске упра ве гра да Бе о гра да оба ве стио Град ски цен тар за 
со ци јал ни рад у Бе о гра ду да је ре ше ње бр. 57230-8904/2012 од 8. ја ну а ра 2013. го ди не 
не за ко ни то и пред ло жио да се ста ви ван сна ге и до не се но во за сно ва но на за ко ну;

да је од ред бом чла на 17. став 1. За ко на о ма тич ним књи га ма про пи са но да се лич но име 
де те та, ро ди те ља, су пру жни ка и умр лог упи су је на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким пи смом, 
а при пад ни ци на ци о нал не ма њи не има ју пра во на упис лич ног име на пре ма је зи ку и 
пра во пи су при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, што не ис кљу чу је па ра ле лан упис лич ног 
име на и на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким пи смом;

да је Упут ством о из ме на ма и до пу на ма Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци-
ма ма тич них књи га87 про пи са но да се лич но име де те та, ро ди те ља, су пру жни ка и умр-
лог при пад ни ка на ци о нал не ма њи не упи су је у ма тич ну књи гу ро ђе них на је зи ку и пи сму 
на ци о нал не ма њи не по сле упи са на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким пи смом, ис под ње га 
истим об ли ком и ве ли чи ном сло ва;

да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Чу ка ри ца до ста вио Од се ку за лич на 
ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва Сав ски ве нац, ре ше ње о од-
ре ђи ва њу лич ног име на де те ту, број 57230-1411/2013 од 21. фе бру а ра 2013. го ди не, 
ко јим је де те ту од ре ђе но лич но име F. B. (Ф. Б), као и ре ше ње ко јим је уки ну то ра ни је 
ре ше ње због не пра вил не при ме не ма те ри јал ног за ко на и из ја ва ро ди те ља де те та у ко-
јој се, из ме ђу оста лог, на во ди да су са гла сни да се у „но вом ре ше њу име ма ло лет ног НН 
му шког де те та, ко је ће њи ме би ти од ре ђе но на ру мун ско-ла ти нич ном пи сму, у за гра ди 
на пи ше и на срп ском је зи ку и ћи ри лич ком пи сму”;

да је но вим ре ше њем Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца 
лич но име де те та на срп ском је зи ку и ћи ри лич ком пи сму од ре ђе но на кон име на на је-
зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, што је у су прот но сти са од ред ба ма чла на 17. став 1. 
За ко на о ма тич ним књи га ма, тач ке 15а Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма 
ма тич них књи га, ко ји ма је ја сно утвр ђен ре до след упи са лич ног име на;

да је Град ска упра ва гра да Бе о гра да, Се кре та ри јат за упра ву, за тра жи ла од Ми ни стар-
ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке струч но ми шље ње за по сту па ње у овој 
управ ној ства ри;

да ма ти чар за ма тич но под руч је Сав ски ве нац у Бе о гра ду ни је спро вео упис лич ног име на 
ма ло лет ном де те ту на осно ву ре ше ња Град ског цен тра за со ци јал ни рад, Оде ље ње Чу ка ри-
ца о од ре ђи ва њу лич ног име на де те ту број 57230-1481/2013 од 21. фе бру а ра 2013. го ди не;

да је отац де те та по кре нуо и по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на гра да Бе о гра да;

да у пред мет ном по ступ ку ни су по вре ђе на пра ва на упис лич ног име на пре ма је зи ку и 
пи сму на ци о нал не ма њи не ко јој при па да под но си лац при ту жбе.

87 „Сл. лист РС”, бр. 25/2011, тач ка 15а
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1.4. У при ло гу из ја шње ња достављенa је при ја ва ро ђе ња де те та; слу жбе на бе ле шка М. Н. 
ше фи це Од се ка за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор них пра ва Сав-
ски ве нац од 6. де цем бра 2012. го ди не; до пис Од се ка за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње 
ма тич них књи га и из бор них пра ва Сав ски ве нац број XI-03-200.13-1/2012 од 20. де цем-
бра 2012. го ди не; ре ше ње Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду број 57230-
8904/2012 од 8. ја ну а ра 2013. го ди не; за пи сник — из ја ва стран ке број 57230-8904/2012 
са ста вљен 3. ја ну а ра 2013. го ди не; до пис Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Се кре та ри-
јат за упра ву број XI-01-031-191/2012 од 1. фе бру а ра 2013. го ди не; ре ше ње Град ског 
цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца број 57230-1481/2013 од 21. 
фе бру а ра 2013. го ди не; за пи сник — из ја ва стран ке број 57230-1481/2013 са ста вљен 2. 
фе бру а ра 2013. го ди не; ре ше ње Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље-
ње Чу ка ри ца број 57230-8904/2012 од 21. фе бру а ра 2013. го ди не; до пис За штит ни ка 
гра ђа на гра да Бе о гра да број 07-286/2012 од 18. ја ну а ра 2013. го ди не и до пис Град ске 
упра ве гра да Бе о гра да, Се кре та ри јат за упра ву број XI-01-031-191/2012 од 15. апри ла 
2013. го ди не.

.      
2.1. Ана ли за на во да из при ту жбе и из ја шње ња по ка зу је да је ме ђу стра на ма не спор но да су 

се 6. де цем бра 2012. го ди не А. Б. и К. Б. обра ти ли ма ти ча ру за ма тич но под руч је Сав ски 
ве нац у Бе о гра ду ра ди при ја ве ро ђе ња и од ре ђи ва ња име на де те та. Та ко ђе, не спор но 
је да су ро ди те љи од ре ди ли име де те ту и тра жи ли да се у ма тич ну књи гу ро ђе них упи-
ше име Ф. Б. на је зи ку и пи сму ру мун ске на ци о нал не ма њи не.

2.2. Уви дом у при ја ву ро ђе ња ГАК „На род ни фронт” бр. 5927, по ред чи ње ни це ро ђе ња и 
дру гих ре ле вант них по да та ка, утвр ђе но је да је у овом до ку мен ту, у де лу „Бе ле шка ма-
ти ча ра” упи са но име де те та Ф. (F), да не до ста је пот пис ма ти ча ра и да по сто ји бе ле шка: 
„По сла то у Цен тар за со ци јал ни рад Чу ка ри ца, 12. де цем бра 2012. го ди не”, као и да је 
бе ле шка пот пи са на, али је пот пис не чи так.

2.3. Уви дом у слу жбе ну бе ле шку ко ју је са чи ни ла М. Н, ше фи ца Од се ка за лич на ста ња гра-
ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски ве нац, утвр ђе но је да 
отац де те та А. Б. ни је при хва тио да се упис у ма тич ну књи гу ро ђе них из вр ши на срп ском 
је зи ку, ћи ри лич ким пи смом.

2.4. Уви дом у ре ше ње Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца 
број 57230-8904/2012 од 8. ја ну а ра 2013. го ди не утвр ђе но је да ма ло лет ном му шком 
де те ту од ре ђе но име F. B. и да је овим ре ше њем на ло же но ма тич ној слу жби да лич но 
име де те та упи ше у ма тич ну књи гу ро ђе них на ру мун ском ла ти нич ном пи сму.

2.5. Уви дом у до пис Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Се кре та ри јат за упра ву број XI-01-031-
191/2012 од 1. фе бру а ра 2013. го ди не утвр ђе но је да је Се кре та ри јат за упра ву за тра жио 
од Град ског цен тра за со ци јал ни рад гра да Бе о гра да да ре ше ње број 57230-8904/2012 од 
8. ја ну а ра 2013. го ди не ста ви ван сна ге и до не се но во ре ше ње у скла ду са За ко ном о ма-
тич ним књи га ма и Упут ством о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма ма тич них књи га.88

2.6. Уви дом у ре ше ње Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца 
број 57230-1481/2013 од 21. фе бру а ра 2013. го ди не утвр ђе но је да ма ло лет ном му-

88 „Сл. гла сник РС”, број 109/2009, 4/2010 — ис пр, 10/2010, 25/2011 и 5/2013
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шком де те ту од ре ђе но име F. B. (Ф. Б.) и да се на ла же ма тич ној слу жби да се лич но име 
упи ше у ма тич не књи ге ро ђе них на ру мун ском ла ти нич ном пи сму уз па ра ле лан упис на 
срп ском је зи ку и ћи ри лич ком пи сму.

2.7. Уви дом у из ја шње ње на на во де из при ту жбе, утвр ђе но је да ма ти чар за ма тич но под-
руч је Сав ски ве нац у Бе о гра ду ни је из вр шио упис лич ног име на ма ло лет ног де те та А. и 
К. Б. у ма тич ну књи гу ро ђе них.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.89

3.3. Устав Ре пу бли ке Ср би је90 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.91 Да ље, од ред-
бом чла на 37. став 4. Устав га ран ту је сва ко ме сло бо дан из бор и ко ри шће ње лич ног 
име на и име на сво је де це, а од ред бом чла на 79. про пи са но је да при пад ни ци на ци-
о нал них ма њи на има ју, из ме ђу оста лог, пра во да на свом је зи ку ко ри сте сво је име и 
пре зи ме.

3.4. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је, та ко што је од ред бом чла на 2. дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да-
но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, 
огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо-
вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни-
ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич-

89 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
90 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/06
91 Члан 21. Уста ва РС
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ком по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, 
сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве-
ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до-
бу, из гле ду и члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим 
ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма.

3.5. Од ред ба ма По ро дич ног за ко на92 про пи са но је да сва ко има пра во на лич но име и да 
се то пра во сти че ро ђе њем,93 да ро ди те љи има ју пра во да се име де те та упи ше у ма-
тич ну књи гу ро ђе них и на ма тер њем је зи ку и пи сму јед ног или оба ро ди те ља, да има ју 
пра во да сло бод но иза бе ру име де те та, али да не мо гу од ре ди ти по грд но име, име ко-
јим се вре ђа мо рал или име ко је је у су прот но сти са оби ча ји ма и схва та њи ма сре ди не. 
Од ред бом чла на 344. став 4. По ро дич ног за ко на про пи са но је да име де те та од ре ђу је 
ор ган ста ра тељ ства  ако ро ди те љи ни су жи ви, ако ни су по зна ти, ако у за ко ном од ре ђе-
ном ро ку ни су од ре ди ли име де те ту, ако не мо гу да по стиг ну спо ра зум о име ну де те та, 
од но сно ако су од ре ди ли по грд но име, име ко јим се вре ђа мо рал или име ко је је у су-
прот но сти да оби ча ји ма и схва та њи ма сре ди не.

3.6. За ко ном о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на94 про пи са но је да при пад ни-
ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во на сло бо дан из бор и ко ри шће ње лич ног име на 
и име на сво је де це, као и на упи си ва ње ових лич них име на у све јав не ис пра ве пре ма 
је зи ку и пра во пи су при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, као и да ово пра во не ис кљу чу је 
па ра ле лан упис име на и по срп ском пра во пи су и пи сму.

3.7. Од ред ба ма чла на 18а За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма95 про пи са но је да 
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во на сло бо дан из бор и ко ри шће ње лич-
ног име на и име на сво је де це, као и на упи си ва ње ових лич них име на у све јав не ис пра-
ве, слу жбе не еви ден ци је и збир ке лич них по да та ка пре ма је зи ку и пра во пи су при пад-
ни ка на ци о нал не ма њи не, као и да ово пра во не ис кљу чу је па ра ле лан упис име на и по 
срп ском пра во пи су и пи сму.

3.8. За ко ном о ма тич ним књи га ма96 про пи са но је да се лич но име де те та, ро ди те ља, су пру-
жни ка и умр лог упи су је на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким пи смом, а при пад ни ци на ци о-
нал не ма њи не има ју пра во на упис лич ног име на пре ма је зи ку и пра во пи су при пад ни-
ка на ци о нал не ма њи не, што не ис кљу чу је па ра ле лан упис лич ног име на и на срп ском 
је зи ку, ћи ри лич ким пи смом. У кон крет ном слу ча ју, ре ле вант не су и од ред бе чла на 54. 
За ко на о ма тич ним књи га ма ко ји ма је про пи са но да су ли ца ко ја су по про пи си ма о лич-
ном име ну ду жна да ра ди упи са у ма тич ну књи гу ро ђе них при ја ве над ле жном ма ти ча-
ру лич но име де те та нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ро ђе ња де те та, као и ду жност 
да оба ве сте ма ти ча ра у ро ку од 30 да на уко ли ко се не спо ра зу ме ју о лич ном име ну 
де те та, а уко ли ко је рок од 30 да на про те као, упис лич ног име на де те та из вр ши ће се на 
осно ву ре ше ња над ле жног ор га на ста ра тељ ства.

3.9. Од ред бом чла на 15а Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма ма тич них књи-
га про пи са но је да се лич но име де те та, ро ди те ља, су пру жни ка и умр лог при пад ни ка 
на ци о нал не ма њи не упи су је у ма тич ну књи гу на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не 

92 „Сл. гла сник РС”, број 18/2005 и 72/2011 — дру ги за кон
93 Члан 13.
94 Члан 9. „Сл. лист СРЈ”, број 11/2002, „Сл. лист СЦГ”, број 1/2003 — Устав на по ве ља, „Сл. гла сник РС”, број 72/2009 — др. за кон
95 „Сл. гла сник РС”, број 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 — др. за кон и 30/2010
96 Члан 17. став 1. 
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по сле упи са на срп ском је зи ку ћи ри лич ким пи смом, ис под ње га истим об ли ком и ве ли-
чи ном сло ва. У тач ки 16. овог упут ства про пи са но је да о про чи та ном упи су чи ње ни це 
ро ђе ња, за кљу че ња бра ка или смр ти при ја ви о цу, од но сно, су пру жни ци ма и све до ци ма 
у ма тич не књи ге, у ру бри ку „При мед бе” упи су је се за бе ле шка: „Упис про чи тан, не ма 
при ме да ба”, а ако их има: „Упис про чи тан,… (упи су ју се при мед бе)”. У кон крет ном слу-
ча ју, ре ле вант на је и од ред ба тач ке 28. Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма 
ма тич них књи га ко јом је про пи са но да се о од ре ђи ва њу име на де те ту од ро ди те ља узи-
ма из ја ва на за пи сник у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак, 
а обра зац за пи сни ка о при ја ви ро ђе ња про пи сан је на ве де ним упут ством (обра зац бр. 
11). Ако ро ди те љи не по стиг ну спо ра зум о име ну де те та, од но сно ако у за ко ном од ре-
ђе ном ро ку ни су од ре ди ли име де те ту, од но сно ако су од ре ди ли по грд но име, име ко је 
вре ђа мо рал или име ко је је у су прот но сти са оби ча ји ма и схва та њи ма сре ди не, по сту-
па се на на чин про пи сан у тач ки 27. став 2. овог упут ства.

                    
3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на кон утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња и ре-

ле вант ног прав ног окви ра, има ла је за да так да ис пи та да ли је по сту па њем Од се ка за 
лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски ве нац 
по вре ђе но на че ло јед на ких пра ва и оба ве за. Сто га, По ве ре ни ца је раз ма тра ла да ли су 
ма ло лет ном си ну под но си о ца при ту жбе ус кра ће на пра ва, од но сно, на мет ну те оба ве зе 
ко је се у ис тој или слич ној си ту а ци ји не ус кра ћу ју или не на ме ћу дру гом ли цу или гру-
пи ли ца, те да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да се лич но име де те та не 
упи ше у ма тич ну књи гу ро ђе них на ру мун ском је зи ку, ла ти ни цом, у скла ду са на ци о-
нал ном при пад но шћу ње го вих ро ди те ља.

3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да у кон крет ном слу ча ју ни-
је по треб но утвр ди ти „упо ред ни ка”, од но сно, осо бу ко ја се на ла зи у ис тој или слич ној 
си ту а ци ји, јер је еви дент но да де те чи ји су ро ди те љи ве ћин ске на ци о нал не при пад-
но сти не мо же да се на ђе у ис тој или слич ној си ту а ци ји. На кон то га, би ло је по треб но 
раз мо три ти да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да се чи ње ни ца ро ђе ња 
де те та, чи ји су ро ди те љи при пад ни ци ру мун ске на ци о нал не ма њи не и же ле да се име 
де те та упи ше на ру мун ском је зи ку и ла ти нич ним пи смом, не упи ше у ма тич ну књи гу. 
То под ра зу ме ва да се ис пи та да ли је, у сми слу чл. 8. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, 
оправ да на по сле ди ца ко ја је у кон крет ном слу ча ју на сту пи ла не у пи си ва њем чи ње ни це 
ро ђе ња де те та.

3.12. Ана ли зом на ве де них прав них про пи са утвр ђе но је да при пад ни ци на ци о нал не ма њи не 
има ју пра во на упис лич ног име на пре ма је зи ку и пра во пи су при пад ни ка на ци о нал не 
ма њи не. Ово пра во је га ран то ва но, ка ко Уста вом РС као нај ви шим прав ним ак том, та ко 
и оста лим за ко ни ма ко ји ре гу ли шу ма те ри ју пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 
од но сно са др жи ну и на чин во ђе ња ма тич них књи га — За кон о за шти ти пра ва и сло бо да 
на ци о нал них ма њи на, За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма и За кон о ма тич ним 
књи га ма. Та ко ђе, ови про пи си са др же од ред бу ко јом је про пи са но да се упи сом име на 
на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не не ис кљу чу је па ра ле лан упис име на и по срп-
ском пра во пи су и пи сму.

3.13. Уви дом у при ту жбу и из ја шње ње, утвр ђе но је да ма тич на слу жба ни је из вр ши ла упис у 
ма тич ну књи гу ро ђе них ни на на чин на ко ји су тра жи ли ро ди те љи (на ру мун ском је зи-
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ку ла ти нич ним пи смом), ни на на чин на ко ји је од ре ђе но ре ше њем Град ског цен тра за 
со ци јал ни рад у Бе о гра ду, Оде ље ње Чу ка ри ца број 57230-1481/2013 од 21. фе бру а ра 
2013. го ди не (на ру мун ском ла ти нич ним пи смом уз па ра ле лан упис на срп ском ћи ри-
лич ким пи смом), као ни на на чин про пи сан За ко ном о ма тич ним књи га ма и Упут ством 
о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма ма тич них књи га.

3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис ти че да је не до пу сти во да ме се ци ма по ро-
ђе њу де те не бу де упи са но у ма тич ну књи гу ро ђе них, јер је на тај на чин де те ту ус кра ће-
но оства ри ва ње свих пра ва ко ја су по ве за на са упи сом у ма тич ну књи гу ро ђе них — пра-
во на лич но име, пра во на здрав стве ну за шти ту, пра во на со ци јал ну за шти ту, пра во на 
пут ну ис пра ву и др. По сле ди це ова квог по сту па ња су не са гле ди ве за де те, јер де те чи је 
ро ђе ње ни је упи са но у ма тич ну књи гу ро ђе них фак тич ки прав но не по сто ји и не мо же 
да оства ри пра ва ко ја су му га ран то ва на.

3.15. Не спор но је да је ма тич на слу жба би ла ду жна да из вр ши упис чи ње ни це ро ђе ња де-
те та, као и да упи ше име де те та и из да из вод из ма тич не књи ге ро ђе них. Ма ти чар је 
ду жан да при ја вље ни по да так упи ше у ма тич ну књи гу без од ла га ња.97  Уко ли ко ро ди тељ 
од би је да пот пи ше упис у ма тич ну књи гу, ма ти чар ће о то ме са чи ни ти за бе ле шку у ко јој 
ће на ве сти раз ло ге због ко јих упис ни је пот пи сан.98 На тај на чин би чи ње ни ца ро ђе ња 
де те та би ла упи са на у ма тич не књи ге и де те ту би би ло од ре ђе но лич но име и спре чи ле 
би се по сле ди це ко је су на ста ле, а ро ди те љи уко ли ко су не за до вољ ни има ју за кон ску 
мо гућ ност оспо ра ва ња упи са и во ђе ња управ ног по ступ ка, у скла ду са ре ле вант ним 
про пи си ма. На и ме, тач ком 16. Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма ма тич-
них књи га про пи са но је да се о про чи та ном упи су чи ње ни це ро ђе ња, за кљу че ња бра ка 
или смр ти при ја ви о цу, од но сно су пру жни ци ма и све до ци ма у ма тич не књи ге, у ру бри ку 
„При мед бе” упи су је за бе ле шка: „Упис про чи тан, не ма при ме да ба”, а ако их има: „Упис 
про чи тан,… (упи су ју се при мед бе)”, а од ред бом тач ке 28. овог упут ства је про пи са но да 
се о од ре ђи ва њу име на де те ту од ро ди те ља узи ма из ја ва на за пи сник у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак, а обра зац за пи сни ка о при ја ви ро ђе ња 
про пи сан је на ве де ним упут ством (обра зац бр. 11).

3.16. Иако то не спа да у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, по треб но је 
ука за ти и на чи ње ни цу да је ма тич на слу жба оп шти не Сав ски ве нац за тра жи ла од над-
ле жног ор га на ста ра тељ ства да до не се ре ше ње о од ре ђи ва њу лич ног име на де те ту, 
су прот но од ред ба ма По ро дич ног за ко на и За ко на о ма тич ним књи га ма ко ји ма су про-
пи са ни слу ча је ви у ко ји ма ор ган ста ра тељ ства од ре ђу је име де те ту — од ред бом чла на 
344. став 4. По ро дич ног за ко на про пи са но је да име де те та од ре ђу је ор ган ста ра тељ-
ства ако ро ди те љи ни су жи ви, ако ни су по зна ти, ако у за ко ном од ре ђе ном ро ку ни су 
од ре ди ли име де те ту, ако не мо гу да по стиг ну спо ра зум о име ну де те та, од но сно ако 
су од ре ди ли по грд но име, име ко јим се вре ђа мо рал или име ко је је у су прот но сти са 
оби ча ји ма и схва та њи ма сре ди не, док је од ред ба ма чла на 54. За ко на о ма тич ним књи-
га ма про пи са но да су ли ца ко ја су по про пи си ма о лич ном име ну ду жна да ра ди упи са 
у ма тич ну књи гу ро ђе них при ја ве над ле жном ма ти ча ру лич но име де те та нај ка сни је у 
ро ку од 30 да на од да на ро ђе ња де те та, као и ду жност да оба ве сте ма ти ча ра у ро ку од 
30 да на уко ли ко се не спо ра зу ме ју о лич ном име ну де те та, а уко ли ко је рок од 30 да на 
про те као, упис лич ног име на де те та из вр ши ће се на осно ву ре ше ња над ле жног ор га на 

97 Члан 23. За ко на о ма тич ним књи га ма

98 Члан 24. став 4. За ко на о ма тич ним књи га ма и тач ка 16. Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма ма тич них књи га 
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ста ра тељ ства. Еви дент но је да у кон крет ном слу ча ју ни је дан услов ни је био ис пу њен јер 
су ро ди те љи жи ви и по зна ти, за јед нич ки су од ре ди ли име де те ту ко је ни је по грд но, не 
вре ђа мо рал и ни је у су прот но сти са оби ча ји ма и схва та њи ма сре ди не, а при сту пи ли су 
ма тич ној слу жби у за кон ском ро ку да при ја ве лич но име де те та.

3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти скре ће па жњу да се у управ ним по ступ ци ма 
че сто не пра ви раз ли ка из ме ђу пра ва на лич но име и слу жбе не упо тре бе је зи ка на ци о-
нал не ма њи не. Лич но име је основ но обе леж је фи зич ког ли ца и слу жи за иден ти фи ка-
ци ју ње го вог лич ног ста ту са. Лич но име (име и пре зи ме) пред ста вља иден ти фи ка ци ју и 
ин ди ви ду а ли за ци ју осо бе, али ујед но пред ста вља ве зу осо бе са по ро ди цом или ши ром 
срод нич ком гру пом и из ра жа ва при пад ност од ре ђе ној кул ту ри и на род но сти. Због то га 
је пра во на лич но име јед но од основ них пра ва на ко јем се за сни ва иден ти фи ка ци ја, 
ин ди ви ду а ли за ци ја, из град ња и очу ва ње лич ног иден ти те та. Уста вом је га ран то ва на 
сло бо да гра ђа на у из бо ру свог име на и име на сво је де це, као и пра во при пад ни ка на-
ци о нал не ма њи не на ко ри шће ње име на и пре зи ме на на свом је зи ку. Због то га је нео-
п ход но пра ви ти раз ли ку из ме ђу упи са лич ног име на у из вор ном об ли ку и слу жбе не 
упо тре бе је зи ка на ци о нал них ма њи на при ли ком упи са у ма тич не књи ге, јер ру мун ско 
име F. B. ни је исто као и име Ф. Б.

3.18. По ред то га, лич но име слу жи и да би се пи са но и го вор но озна чи ло фи зич ко ли це. Сва-
ко има пра во да се слу жи сво јим име ном и оспо ра ва ње пра ва на лич но име пред ста-
вља је дан од на чи на по вре де пра ва на лич но име, ре гу ли са но чла ном 351. По ро дич ног 
за ко на. На и ме, при пи си ва њем има о цу дру га чи јег лич ног име на или де ла име на, од но-
сно тврд њом да је има лац ду жан да се слу жи дру га чи јим лич ним име ном или де лом 
име на, озна ча ва њем има о ца дру га чи јим лич ним име ном од ње го вог, оспо ра ва њем 
има о цу на дру ги на чин пра ва да се слу жи сво јим лич ним име ном, пред ста вља по вре ду 
пра ва на лич но име. Пра во на лич но име под ра зу ме ва и пра во да се лич но име из го ва-
ра оним гла со ви ма ка ко је иза бра но да се из го ва ра, али и да се пи ше на на чин и ко ри-
сти ка ко је иза бра но. Пра во упи са име на на је зи ку на ци о нал не ма њи не ни је са мо пра-
во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не да ко ри сте свој је зик и пи смо, од но сно при ме на 
пра ви ла о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма на ци о нал них ма њи на, већ пра во сва ког 
гра ђа ни на и гра ђан ке да сло бод но иза бе ре, из ра зи и ко ри сти сво је лич но име, на би ло 
ком је зи ку и пи сму. По ред то га, упис лич ног име на у из вор ном об ли ку у ма тич ну књи гу 
ро ђе них основ је за оства ри ва ње пра ва на упис лич ног име на у дру ге јав не ис пра ве и 
слу жбе не еви ден ци је (лич на кар та, па сош, во зач ка до зво ла и др).

3.19. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је на не са гла сност од ред бе чла на 15а 
Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и обра сци ма ма тич них књи га ко јом је про пи са но да 
се лич но име де те та, ро ди те ља, су пру жни ка и умр лог при пад ни ка на ци о нал не ма њи не 
упи су је у ма тич ну књи гу на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не по сле упи са на срп ском 
је зи ку ћи ри лич ким пи смом, ис под ње га истим об ли ком и ве ли чи ном сло ва са ва же ћим 
про пи си ма о пра ву при пад ни ка/ца на ци о нал них ма њи на на упи си ва ње лич них име на у 
све јав не ис пра ве пре ма је зи ку и пра во пи су при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, га ран то-
ва ном и ре гу ли са ном Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, За ко ном о слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма и За ко ном о ма тич ним књи га ма. Ко ри сте ћи сво ја за кон ска овла шће ња, По ве-
ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти вр ши де таљ ну ана ли зу про пи са о упи су и ко ри шће-
њу лич ног име на при пад ни ка/ца на ци о нал них ма њи на ра ди по кре та ња по ступ ка за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе члан 15а Упут ства о во ђе њу ма тич них књи га и 
обра сци ма ма тич них књи га.
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3.20. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је 
ма тич на слу жба за ма тич но под руч је Сав ски ве нац пре кр ши ла од ред бе За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је, јер је не у пи си ва ње де те та у ма тич ну књи гу ро ђе них због од-
би ја ња да ро ди те љи ма ко ји су при пад ни ци ру мун ске на ци о нал не ма њи не упи шу име 
де те та на ру мун ском је зи ку и ла ти нич ним пи смом, до ве ло до не мо гућ но сти оства ри-
ва ња дру гих пра ва де те та на осно ву лич ног свој ства ро ди те ља — при пад но сти ру мун-
ској на ци о нал ној ма њи ни.

.   
Не у пи си ва њем у ма тич ну књи гу ро ђе них чи ње ни це ро ђе ња му шког де те та А. и К. Б, ро ђе-

ног 11. но вем бра 2013. го ди не, због не са гла сно сти ма ти ча ра и ро ди те ља де те та у по гле ду упи са 
лич ног име на де те та у ма тич ну књи гу у из вор ном об ли ку на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи-
не, чи ме је де те оне мо гу ће но да у пе ри о ду ду жем од шест ме се ци оства ру је сво ја пра ва ко ја 
су по ве за на са упи сом у ма тич ну књи гу ро ђе них, укљу чу ју ћи пра во на здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту, пра во на пут ну ис пра ву и др, Се кре та ри јат за упра ву Град ске упра ва гра да Бе о гра да, 
Оде ље ње за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски 
ве нац, дис кри ми ни сао је ово де те на осно ву на ци о нал не при пад но сти ње го вих ро ди те ља.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у скла ду са чл. 33. тач. 1. За ко на о за бра ни дис-

кри ми на ци је, пре по ру чу је Се кре та ри ја ту за упра ву Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Оде ље ње 
за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски ве нац да:

5.1. От кло ни по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња и из вр ши упис чи ње ни це ро ђе ња 
де те та А. и К. Б, му шког по ла, ро ђе ног 11. но вем бра 2012. го ди не у ма тич ну књи гу ро-
ђе них, у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

5.2. Убу ду ће во ди ра чу на да при ли ком упи са чи ње ни ца у ма тич не књи ге не кр ши про пи се 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гих ан ти ди скри ми на ци о них про пи са.

Се кре та ри јат за упра ву Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Оде ље ње за лич на ста ња гра-
ђа на, во ђе ње ма тич них књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски ве нац оба ве сти ће По-
ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти, у ро ку 30 да на од да на при је ма ми шље ња са 
пре по ру ком, о пред у зе тим ме ра ма у ци љу по сту па ња по пре по ру ци.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Се кре та ри јат за упра ву 
Град ске упра ве гра да Бе о гра да, Оде ље ње за лич на ста ња гра ђа на, во ђе ње ма тич них 
књи га и из бор на пра ва оп шти не Сав ски ве нац не по сту пи по пре по ру ци у ро ку од 30 
да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив ко јег ни је до пу ште на 
жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го-
дан на чин.
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При ту жба Н. С. М. Н. М. про тив Ре пу блич ког фон да за здрав стве но
оси гу ра ње због дискриминaциjе на oснoву на ци о нал не при пад но сти

у oблaсти здрaвствeнe зaш титe 

бр. 07-00-710/2013-02 / 24.2.2014.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по при ту жби Н. С. М. Н. М, ко ја је под не та у име 
ма ло лет ног Л. Л. про тив Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње. Л. Л. 

је ма ђар ске на ци о нал но сти и по ха ђа на ста ву на ма ђар ском је зи ку. Он му ца, због че-
га му је нео п хо дан ре до ван трет ман ло го пе да на ма тер њем је зи ку, што је по твр ђе но 
и на ла зом и ми шље њем ле ка ра спе ци ја ли сте. Л. Л. жи ви у Б, у ко јем је у слу жбе ној 
упо тре би и ма ђар ски је зик, али на те ри то ри ји ове оп шти не ни је за по слен ни је дан ло-
го пед ко ји зна ма ђар ски је зик. Због то га је нео п ход но да Л. Л. пу ту је у Су бо ти цу на ло-
го пед ски трет ман, с об зи ром да у Су бо ти ци има ло го пе да ко ји зна ју ма ђар ски је зик, 
али је за упу ћи ва ње на трет ман у Су бо ти цу по треб на са гла сност ле кар ске ко ми си је. 
Ме ђу тим, иако Л. Л. има упут за здрав стве ну уста но ву у ко јој по сто ји ло го пед на ма-
ђар ском је зи ку, ле кар ске ко ми си је ни су да ле са гла сност, уз обра зло же ње да де те има 
мо гућ ност трет ма на код ло го пе да на те ри то ри ји ма тич не фи ли ја ле. Овим је пот пу но 
за не ма ре на чи ње ни ца да је у пи та њу де те чи ји је ма тер њи је зик ма ђар ски и ко је има 
по тре бу за ло го пе дом ко ји зна ма ђар ски је зик. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти да ла је ми шље ње да је Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ Но ви Сад Ре пу блич ког фон-
да за здрав стве но оси гу ра ње, нео мо гу ћа ва њем де те ту трет ма на код ло го пе да ко ји зна 
ма ђар ски је зик, пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. Ре пу блич ком 
фон ду за здрав стве но оси гу ра ње пре по ру че но је да пре ду зме све нео п ход не рад ње и 
ме ре ка ко би Л. Л. био омо гу ћен ре до ван трет ман код ло го пе да на ма ђар ском је зи ку, 
као и да убу ду ће не кр ши про пи се За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гих ан ти-
ди скри ми на ци о них про пи са.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио Н. С. М. Н. М, у име ма-

ло лет ног Л. Л. уз са гла сност Л. Л, оца де те та, а у ве зи по сту па ња Фи ли ја ле за Ју жно бач-
ки округ Но ви Сад Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње.

1.2. У при ту жби је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да су ро ди те љи од ве ли Л. Л. на са ве то ва ње у Дом здра вља Су бо ти ца, у Слу жбу за здрав-
стве ну за шти ту же на и де це, Оде ље ње раз вој ног са ве то ва ли шта 20. сеп тем бра 2013. 
го ди не, ка ко би утвр ди ли раз лог због ко га де те има про блем са му ца њем. Ми шље ње 
ло го пе да је би ло да је де те ту по тре бан трет ман ло го пе да и пси хо ло га, и то на ма тер-
њем је зи ку;
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да је Дом здра вља Б. из дао Л. Л. 7. ок то бра 2013. го ди не упут за ам бу лант но-спе ци-
ја ли стич ки пре глед у До му здра вља Су бо ти ца, Слу жба за здрав стве ну за шти ту же на 
и де це, Оде ље ње раз вој ног са ве то ва ли шта. С об зи ром да се пред ло же на уста но ва 
на ла зи ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње, би ло је нео п ход но да ле кар ска ко ми си ја да прет ход ну са гла сност на упут у скла-
ду са чл. 46. ст. 2. Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња пра ва из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња. Ова са гла сност је по треб на као би тро шко ви трет ма на и 
пу то ва ња из Б. у Су бо ти цу би ли фи нан си ра ни из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња;

да је 15. ок то бра 2013. го ди не пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње, Фи ли ја ла Но ви Сад, Ис по ста ва Б. тра жи ла до пу ну до ку мен та-
ци је кон зи ли јар ним пре гле дом ре фе рент не уста но ве, од но сно, Ин сти ту та за здрав стве-
ну за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не у Но вом Са ду. Ло го пед из овог ин сти ту та је 
пре гле дао Л. Л. 18. ок то бра 2013. го ди не, на срп ском је зи ку и на гла сио да „због спе-
ци фич но сти трет ма на по сто ји по тре ба” за ло го пе дом и пси хо ло гом на ма ђар ском 
је зи ку (ма тер њем је зи ку де те та);

да без об зи ра на овај из ве штај ло го пе да, пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја ни је би ла са-
гла сна са упу том у Оп шту бол ни цу у Су бо ти ци јер РФ ЗО ни је у уго вор ном од но су са том 
уста но вом. Ме ђу тим, упут за оп шту бол ни цу Су бо ти ца ни је ни тра жен, већ је Л. нео п хо-
дан упут за Дом здра вља Су бо ти ца;

да је мај ка уло жи ла при го вор на оце ну пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је, али да је дру-
го сте пе на ле кар ска ко ми си ја РФ ЗО, Фи ли ја ла Но ви Сад од го во ри ла да је са гла сна са 
оце ном пр во сте пе не ко ми си је, иако су им обра зло же ња би ла раз ли чи та;

да је пре ма дру го сте пе ној оце ни раз лог за од би ја ње зах те ва мо гућ ност ле че ња на те-
ри то ри ји ма тич не фи ли ја ле, иако су чла но ви дру го сте пе не ле кар ске ко ми си је мо гли 
да се уве ре да ни кон зи ли јар ни пре глед у Ин сти ту ту ни је мо гао оба ви ти ло го пед на 
ма ђар ском је зи ку. РФ ЗО, Фи ли ја ла Но ви Сад не ма за по сле ног ло го пе да на ма ђар-
ском је зи ку, а у овом слу ча ју је де те ту по тре бан ло го пед, пси хо лог и пе да гог за раз вој 
на ма ђар ском је зи ку;

да чи ње ни ца да РФ ЗО, Фи ли ја ла Но ви Сад, Ис по ста ва Б. и Дом здра вља Су бо ти ца ни су 
у уго вор ном од но су не мо же би ти обра зло же ње за не пру жа ње ква ли тет не здрав стве не 
за шти те де те ту;

да је дру го сте пе на ле кар ска ко ми си ја пред ло жи ла да ле кар, уме сто упу та у Дом здра-
вља Су бо ти ца, упу ти Л. Л. у Деч ју бол ни цу у Но вом Са ду ко ја ће га да ље упу ти ти у Ин-
сти тут за здрав стве ну за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не на но ви пре глед, иако је 
Ин сти тут већ дао сво је струч но ми шље ње о по тре би трет ма на на ма ђар ском је зи ку. 
На кон тог „но вог” пре гле да тре ба ло би да се де те по но во обра ти ти пр во сте пе ној ле кар-
ској ко ми си ји „ко ја ће већ би ти у мо гућ но сти” да про ве ри да ли има уго вор ног од но са 
из ме ђу Деч је бол ни це у Но вом Са ду и Оп ште бол ни це у Су бо ти ци. Уко ли ко би та кав 
уго вор ни од нос по сто јао, по сто ја ла би те о риј ска мо гућ ност ис пла те тро шко ва ле че ња у 
До му здра вља у Су бо ти ци на те рет оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња;

да ро ди те љи ни су при ста ли на усме но по ну ђе но ре ше ње дру го сте пе не ле кар ске ко-
ми си је јер би то зна чи ло по на вља ње већ спро ве де ног по ступ ка, оба вље них пре гле да и 
од ла га ње по чет ка ле че ња де те та;
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да је Л. Л. уче ник ма ђар ског оде ље ња и да му је ма тер њи је зик ма ђар ски, а да му је 
ма тер њи је зик срп ски, он би мо гао да оба ви трет ман и ле че ње на те ри то ри ји ма тич не 
фи ли ја ле без пу то ва ња у Су бо ти цу, и то на те рет здрав стве ног оси гу ра ња;

1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни и сле де ћи при ло зи: на лаз и ми шље ње ло го пе да До ма здра-
вља Су бо ти ца од 20. сеп тем бра 2013. го ди не, упут До ма здра вља Б. за ам бу лант но-спе-
ци ја ли стич ки пре глед у Дом здра вља Су бо ти ца од 7. ок то бра 2013. го ди не, упут До ма 
здра вља Б. ле кар ској ко ми си ји, упут До ма здра вља Б. за ам бу лант но-спе ци ја ли стич ки 
пре глед у Ин сти тут за де цу и омла ди ну Вој во ди на од 17. ок то ба ра 2013. го ди не, из ве-
штај ло го пе да Ин сти ту та за де цу и омла ди ну Вој во ди не од 28. ав гу ста 2013. го ди не, 
оце на пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је број 1841 од 22. ок то бра 2013. го ди не, при го вор 
на оце ну пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је од 24. ок то бра 2013. го ди не и оце на дру го сте-
пе не ле кар ске ко ми си је број 453 од 28. ок то бра 2013. го ди не.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње, Фи ли ја ле за Ју жно бач ки округ Но ви Сад.

1.5. У из ја шње њу на при ту жбу, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је по сту па ју ћи у скла ду са За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу и под за кон ским ак-
ти ма, пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја за Т, Ж, Т. и Б. са се ди штем у Жа бљу, ре ша ва ла у 
пр вом сте пе ну у пред ме ту Л. Л. по во дом упу ћи ва ња на ле че ње ван под руч ја ма тич не 
фи ли ја ле. Овим ак ти ма је ле кар ска ко ми си ја од ре ђе на као струч но-ме ди цин ски ор ган 
ко ји на осно ву сво јих овла шће ња да је ми шље ње о упу ћи ва њу оси гу ра них ли ца на ле че-
ње ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле, од но сно, до но си оце ну за сно ва ну на ме ди цин ској 
до ку мен та ци ји и здрав стве ном ста њу оси гу ра ног ли ца;

да је пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја у кон крет ном слу ча ју, це не ћи здрав стве но ста ње 
оси гу ра ног ли ца, тра жи ла до пу ну ме ди цин ске до ку мен та ци је и на осно ву до пу ње не 
до ку мен та ци је до не ла је оце ну да ни је са гла сна са упу ћи ва њем на кон трол ни пре глед 
ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле;

да је ре ша ва ју ћи по при го во ру на оце ну пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је, дру го сте пе на 
ле кар ска ко ми си ја до не ла оце ну да ни је са гла сна са упу ћи ва њем ван под руч ја ма тич не 
фи ли ја ле у Дом здра вља Су бо ти ца, јер је ми шље ња да се ле че ње мо же спро ве сти на 
под руч ју ма тич не фи ли ја ле;

да је за кон ски за ступ ник Л. Л. зах те вао да му Фи ли ја ла из да ре ше ње, што је и учи ње но, 
а на кон то га је из ја вље на жал ба на ре ше ње 09070.1-3/2013-26 од 21. но вем бра 2013. 
го ди не, ко ја је до ста вље на По кра јин ском фон ду за здрав стве но оси гу ра ње на да љу 
над ле жност 8. ја ну а ра 2014. го ди не;

да за кон и под за кон ски ак ти про пи су ју је дин ствен на чин и по сту пак оства ри ва ња пра ва 
из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња за све ка те го ри је оси гу ра них ли ца и да је на ве де-
ни пр во сте пе ни акт за сно ван на ак ти ма ко је сва ка ор га ни за ци о на је ди ни ца Ре пу блич-
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње.
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.      
2.1. Уви дом у на лаз и ми шље ње ло го пе да До ма здра вља Су бо ти ца, Слу жба за здрав стве ну 

за шти ту же на и де це од 20. сеп тем бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да Л. Л. му ца и да му је 
ди јаг но сти ко ва но те шко то но-кло нич но му ца ње са из ра зи тим гр че ви ма ар ти ку ла ци о не 
му ску ла ту ре. Пред лог ло го пе да је да де чак има трет ман код ло го пе да и пси хо ло га на 
ма тер њем је зи ку, и то два пу та не дељ но у Раз вој ном са ве то ва ли шту у Су бо ти ци, а по 
по тре би и трет ман код раз вој ног еду ка то ра.

2.2. Уви дом у упу те за ам бу лант но-спе ци ја ли стич ки пре глед утвр ђе но је да је Л. Л. упу ћен 
у Дом здра вља Су бо ти ца у Раз вој но са ве то ва ли ште 7. ок то бра 2013. го ди не. Та ко ђе, 
утвр ђе но је да је док тор ка В. Т, спе ци ја лист ки ње пе ди ја три је До ма здра вља Б. упу ти ла 
Л. Л. у Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не 17. ок то бра 2013. 
го ди не.

2.3. Уви дом у из ве штај В. М, ло го пе ди це Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту де це и омла ди-
не Вој во ди не од 18. ок то бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да де чак сла бо го во ри срп ски 
је зик, а да је због спе ци фич но сти трет ма на по треб но обез бе ди ти ло го пе да и пси хо ло га 
на ма ђар ском (ма тер њем) је зи ку.

2.4. Уви дом у оце ну пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је број 1841 од 22. ок то бра 2013. го ди не, 
утвр ђе но је да ова ко ми си ја ни је би ла са гла сна да се Л. Л. из Б. са ди јаг но зом Ф985 — 
Bat ta ri smus упу ти на ам бу лант но-спе ци ја ли стич ки пре глед у Оп шту бол ни цу Су бо ти ца. 
У обра зло же њу ове оце не је на ве де но да је ко ми си ја из вр ши ла увид у при ло же ну ме-
ди цин ску до ку мен та ци ју, да ни је са гла сна са кон трол ним ам бу лант но спе ци ја ли стич-
ким пре гле дом у Оп штој бол ни ци Су бо ти ца, као и да та уста но ва ни је у мре жи уста но ва 
са ко ји ма РФ ЗО има скло пљен уго вор.

2.5. У то ку по ступ ка је утвр ђе но и да је се дру го сте пе на ле кар ска ко ми си ја бр. 453 од 28. 
ок то бра 2013. го ди не, у по ступ ку по при го во ру на пр во сте пе ну оце ну, са гла си ла са оце-
ном пр во сте пе не ко ми си је. У обра зло же њу оце не дру го сте пе не ле кар ске ко ми си је на-
ве де но је да је ко ми си ја ми шље ња да се ле че ње мо же оба ви ти на под руч ју ма тич не 
фи ли ја ле.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, ана-

ли зи ра ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, до ка зе ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу 
и из ја шње ње, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван 

др жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је99 са за дат ком да ра-
ди на су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав-
но сти у дру штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти 
ши ро ко је од ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло 
да де ло твор но и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По-

99 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/2009
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ве ре ни ка је сте да при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња 
и пре по ру ке у кон крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не 
ме ре. По ред то га, По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по-
кре ће суд ске по ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве 
због ака та дис кри ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре-
ник је, та ко ђе, овла шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча-
је ве дис кри ми на ци је и да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње 
рав но прав но сти.

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја 1998. 
го ди не ра ти фи ко ва ла Оквир ну кон вен ци ју за за шти ту на ци о нал них ма њи на,100 ко ја у 
чл. 4. ст. 1. за бра њу је би ло ка кву дис кри ми на ци ју на осно ву при пад но сти на ци о нал ној 
ма њи ни. Ста вом 2. овог чла на про пи са на је оба ве за др жа ва да пу тем од го ва ра ју ћих ме-
ра обез бе де пу ну и ствар ну јед на кост при пад ни ка на ци о нал не ма њи не и при пад ни ка 
ве ћин ског на ро да.

3.4. Кон вен ци ја о пра ви ма де те та101 у чл. 2. про пи су је да ће стра не уго вор ни це по што ва ти 
и обез бе ђи ва ти пра ва утвр ђе на овом Кон вен ци јом сва ком де те ту ко је се на ла зи под 
њи хо вом ју рис дик ци јом без ика кве дис кри ми на ци је и без об зи ра на ра су, бо ју ко же, 
пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, на ци о нал но, ет нич ко или со-
ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, ин ва ли ди тет, ро ђе ње или дру ги ста тус де те та, ње-
го вог ро ди те ља или за кон ског ста ра те ља. Од ред бом чл. 3. про пи са но је да ће нај бо љи 
ин те ре си де те та би ти од пр вен стве ног зна ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це, 
без об зи ра да ли их пред у зи ма ју јав не или при ват не ин сти ту ци је со ци јал ног ста ра ња, 
су до ви, ад ми ни стра тив ни ор га ни или за ко но дав на те ла. Стра не уго вор ни це су се оба-
ве за ле да обез бе де де те ту та кву за шти ту и бри гу ко ја је нео п ход на за ње го ву до бро бит, 
као и да се ин сти ту ци је, слу жбе и уста но ве од го вор не за бри гу или за шти ту де це при-
ла го де стан дар ди ма ко је су утвр ди ли над ле жни ор га ни, по себ но у обла сти си гур но сти, 
здра вља, у по гле ду бро ја и по доб но сти осо бља, као и струч ног над зо ра. Чла ном 24. 
про пи са но је да уго вор ни це при зна ју пра во де те та на ужи ва ње нај ви шег оства ри вог 
здрав стве ног стан дар да и на ка па ци те те за ле че ње и здрав стве ну ре ха би ли та ци ју, као 
и да ће др жа ве на сто ја ти да обез бе де да ни јед но де те не бу де ли ше но пра ва на при ступ 
та квим услу га ма здрав стве не за шти те.

3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би је102 у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или 
по сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад-
но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, 
имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. За-
шти та на ци о нал них ма њи на га ран то ва на је чл. 14. ко јим се шти те пра ва на ци о нал них 
ма њи на и јем чи по себ на за шти та на ци о нал ним ма њи на ма ра ди оства ри ва ња пот пу-
не рав но прав но сти и очу ва ња њи хо вог иден ти те та. Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је 
и здрав стве ну за шти ту чл. 68. и про пи су је да де ца оства ру ју здрав стве ну за шти ту из 
јав них при хо да, ако је не оства ру ју на дру ги на чин, у скла ду са за ко ном.

100 „Сл. лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 6/98 
101 „Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 4/96 и 2/97
102 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/2006
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3.6. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми-
на ци је, ко ји у чл. 2. ст. 1. тач. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но 
по сту па ње озна ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту-
па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у 
од но су на ли ца или гру пе као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли-
ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, 
др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или 
по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов-
ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду, члан ству у 
по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно 
прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. С об зи ром на окол но сти кон крет ног слу ча ја, 
за ње го во раз ма тра ње ре ле вант на је и од ред ба чл. 8. ко јом је про пи са но да по вре да 
на че ла јед на ких пра ва и оба ве за по сто ји ако се ли цу или гру пи ли ца, због ње го вог од-
но сно њи хо вог лич ног свој ства, нео прав да но ус кра ћу ју пра ва и сло бо де или на ме ћу 
оба ве зе ко је се у ис тој или слич ној си ту а ци ји не ус кра ћу ју или не на ме ћу дру гом ли цу 
или гру пи ли ца, ако су циљ или по сле ди ца пред у зе тих ме ра нео прав да ни, као и ако 
не по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе тих ме ра и ци ља ко ји се овим ме ра ма оства ру је.

3.7. За ко ном о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на103 за бра њен је сва ки об лик 
дис кри ми на ци је на на ци о нал ној, ет нич кој, ра сној и је зич кој осно ви пре ма ли ци ма ко-
ја при па да ју на ци о нал ним ма њи на ма. Пра во на упо тре бу ма тер њег је зи ка ре гу ли са но 
је од ред ба ма чл. 10. та ко што је про пи са но да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на мо гу 
сло бод но упо тре бља ва ти свој је зик и пи смо, при ват но и јав но.

3.8. За кон о здрав стве ној за шти ти104 у чл. 19. про пи су је на че ло при сту пач но сти здрав стве-
не за шти те, ко је се оства ру је обез бе ђи ва њем од го ва ра ју ће здрав стве не за шти те гра-
ђа ни ма Ре пу бли ке Ср би је ко ја је фи зич ки, ге о граф ски и еко ном ски до ступ на, од но сно, 
кул тур но при хва тљи ва, а по себ но здрав стве не за шти те на при мар ном ни воу. Од ред-
бом чл. 20. истог за ко на про пи са но је на че ло пра вич но сти здрав стве не за шти те ко је се 
оства ру је за бра ном дис кри ми на ци је при ли ком пру жа ња здрав стве не за шти те на осно-
ву ра се, по ла, ста ро сти, на ци о нал не при пад но сти, со ци јал ног по ре кла, ве ро и спо ве сти, 
по ли тич ког или дру гог убе ђе ња, имов ног ста ња кул ту ре, је зи ка, вр сте бо ле сти, пси хич-
ког или те ле сног ин ва ли ди те та. Га ран то ва но је по што ва ње људ ских пра ва и вред но-
сти у здрав стве ној за шти ти, а чл. 25. про пи са но је, из ме ђу оста лог, да сва ки гра ђа нин 
има пра во да здрав стве ну за шти ту оства ру је уз по што ва ње нај ви шег мо гу ћег стан дар да 
људ ских пра ва и вред но сти, уз ува жа ва ње ње го вих мо рал них, кул тур них, ре ли гиј ских и 
фи ло зоф ских убе ђе ња, као и да сва ко де те до на вр ше них 18 го ди на жи во та има пра во 
на нај ви ши мо гу ћи стан дард здра вља и здрав стве не за шти те.

103 „Сл. лист СРЈ”, бр. 11/2002, „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 — Устав на по ве ља и „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009 — др. за кон и 97/2013 
— од лу ка УС

104 „Сл. гла сник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 — др. за кон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 — др. за кон
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3.9. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, по треб но је утвр ди ти да ли је РФ ЗО, Фи ли ја ла 
за Ју жно бач ки округ у Но вом Са ду дис кри ми ни са ла Л. Л. нео мо гу ћа ва њем ло го пед ског 
трет ма на на ма тер њем је зи ку де те та на те рет сред ста ва здрав стве ног оси гу ра ња.

3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је не спор но да је Л. Л. 
де те ма ђар ске на ци о нал но сти, да по ха ђа на ста ву на ма ђар ском је зи ку, као и да му је 
нео п хо дан трет ман ло го пе да. Има ју ћи у ви ду ње го ву на ци о нал ну при пад ност, ма тер-
њи је зик, тре нут но здрав стве но ста ње и ме ди цин ску до ку мен та ци ју, нео п ход но је да 
се ло го пед ски трет ман спро во ди на де те то вом ма тер њем је зи ку. Та ко ђе, не спор но је и 
да у оп шти ни Б. ни је за по слен ни је дан ло го пед ко ји зна ма ђар ски је зик, а да ле кар ске 
ко ми си је РФ ЗО, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ Но ви Са да ни су одо бри ле ње гов упут за 
здрав стве ну уста но ву у ко јој по сто ји ло го пед на ма ђар ском је зи ку.

3.11. У кон крет ном слу ча ју је по треб но утвр ди ти „упо ред ни ка”, од но сно, осо бу ко ја се на-
ла зи у ис тој или слич ној си ту а ци ји у ко јој се на ла зи Л. Л. Ре ле вант но је то што је Л. Л. 
де те ма ђар ске на ци о нал не при пад но сти, од но сно, ко ме је ма тер њи је зик ма ђар ски. 
Да кле, упо ред ник, у кон крет ном слу ча ју је де те из ве ћин ске по пу ла ци је, ко јем је ма-
тер њи је зик срп ски је зик. Де те ње го вих го ди на ко ме је ма тер њи је зик срп ски и ко ме је 
та ко ђе по тре бан трет ман ло го пе да, мо гло би, без ика квих те шко ћа да иде на ло го пед-
ске трет ма не на ма тер њем је зи ку у оп шти ни Б. С дру ге стра не, Л. Л. не ма мо гућ ност да 
на те ри то ри ји оп шти не Б. иде на ло го пед ски трет ман на свом ма тер њем је зи ку, а не ма 
мо гућ ност ни да трет ман оба ви у дру гој оп шти ни, у ко јој по сто ји ло го пед ко ји зна ма-
ђар ски је зик, с об зи ром да му ле кар ске ко ми си је РФ ЗО ни су одо бри ле упут. Ти ме је Л. 
Л. оне мо гу ћен да иде на ло го пед ски трет ман на свом ма тер њем је зи ку, ка ко у оп шти ни 
у ко јој има пре би ва ли ште, та ко и у дру гој оп шти ни у ко јој по сто је ло го пе ди ко ји зна ју 
ње гов ма тер њи је зик.

3.12. С об зи ром на утвр ђе но чи ње нич но ста ње, а на кон од ре ђи ва ња „упо ред ни ка” и упо ре-
ђи ва ња си ту а ци је у ко јој се на ла зи Л. Л. са упо ред ни ком, по треб но је ис пи та ти да ли је 
по сту па ње РФ ЗО, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ Но ви Сад, од но сно, не у пу ћи ва ње Л. Л. 
на ло го пед ски трет ман на ма тер њем је зи ку, у су прот но сти са им пе ра тив ним про пи си-
ма ко ји ма је дис кри ми на ци ја за бра ње на и ко ји су оба ве зу ју ћи за све. То под ра зу ме ва 
ис пи ти ва ње: а) да ли су циљ или по сле ди ца пред у зе тих ме ра оправ да ни и б) да ли се 
циљ мо гао по сти ћи са мо про пи са ном ме ром, од но сно, да ли по сто ји сра зме ра из ме ђу 
пред у зе тих ме ра и ци ља ко ји се том ме ром оства ру је.

3.13. У из ја шње њу на при ту жбу РФ ЗО, Фи ли ја ле за Ју жно бач ки округ на ве де но је да је за-
ко ном и под за кон ским ак ти ма про пи сан је дин ствен на чин и по сту пак оства ри ва ња 
пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња за све ка те го ри је оси гу ра них ли ца, од но-
сно, да је не у пу ћи ва ње Л. Л. на ло го пед ски трет ман ван ма тич не фи ли ја ле за сно ва но 
на про пи си ма ко је сва ка ор га ни за ци о на је ди ни ца Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње мо ра да при ме њу је. С дру ге стра не, По ве ре ни ца је има ла у ви ду и чи ње-
ни цу да су фи нан сиј ска сред ства ко ја РФ ЗО има на рас по ла га њу огра ни че на и да се 
због то га мо ра ју за ко ни то и ра ци о нал но тро ши ти. Има ју ћи све ово у ви ду, мо же се 
кон ста то ва ти да је циљ по сту па ња РФ ЗО, Фи ли ја ле за Ју жно бач ки округ до пу штен и 
оправ дан.
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3.14. Ме ђу тим, ова кво по сту па ње до ве ло је до то га да Л. Л. не мо же да оства ри пра во на ло-
го пед ски трет ман на ма тер њем је зи ку. На и ме, утвр ђе но је да на те ри то ри ји ма тич не 
фи ли ја ле ни је мо гу ће оба ви ти ло го пед ски трет ман на ма ђар ском је зи ку, а ле кар ске ко-
ми си је ни су да ле са гла сност за упут у дру гу здрав стве ну уста но ву у ко јој би де те мо гло 
да има трет ман код ло го пе да на ма тер њем је зи ку. То зна чи да је Л. Л. ус кра ће но пра во 
на аде кват ну здрав стве ну за шти ту, и то ис кљу чи во због чи ње ни це што му је ма тер њи 
је зик ма ђар ски. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је РФ ЗО, Фи ли ја ла за 
Ју жно бач ки округ мо ра ла да узме у об зир спе ци фич ност си ту а ци је у ко јој се Л. Л. на ла-
зи, с об зи ром да је де те ту нео п хо дан трет ман ло го пе да, а не не ког дру гог ме ди цин ског 
струч ња ка. Пре ма де фи ни ци ји Европ ског удру же ња ло го пе да,105 ло го пе ди ја је на у ка ко ја 
се ба ви пре вен ци јом, от кри ва њем, ди јаг но сти фи ко ва њем и трет ма ном по ре ме ћа ја ху-
ма не ко му ни ка ци је, под ко јом се под ра зу ме ва ју сви про це си и функ ци је ко ји су по ве за-
ни за про дук ци јом го во ра, са пер цеп ци јом и про дук ци јом орал ног и пи са ног је зи ка, као 
и об ли ци ма не вер бал не ко му ни ка ци је. Из на ве де не де фи ни ци је ја сно про из ла зи да су 
ло го пе ди струч ња ци ко ји се ба ве го во ром и ко му ни ка ци јом, те је нео п ход но да ло го пед 
мо же да ко му ни ци ра са осо бом ко јој је трет ман нео п хо дан на истом је зи ку. Због све га 
на ве де ног, ова кво по сту па ње РФ ЗО, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ про из во ди из ра зи то 
штет ну по сле ди цу по Л. Л. ко ја се огле да у то ме што му је ус кра ће но аде кват но ле че ње 
на те рет здрав стве ног фон да. Због то га По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста-
ту је да се ме ре не мо гу сма тра ти оправ да ним. Има ју ћи то у ви ду, ни је нео п ход но ис пи-
ти ва ти по сто ја ње сра змер но сти из ме ђу пред у зе тих ме ра и ци ља ко ји се овим ме ра ма 
оства ру је, с об зи ром да је очи глед но да је по сле ди ца не сра змер на у од но су на циљ по-
сту па ња. При то ме, тре ба има ти у ви ду да је ова кво по сту па ње су прот но са прин ци пом 
нај бо љег ин те ре са де те та, као и да је јед на од по сле ди ца нео бе збе ђи ва ње нај ви шег 
стан дар да здрав стве не за шти те де те ту. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је 
да ци ти ра ни про пи си упу ћу ју да сва ко де те има пра во на нај ви ши стан дард здрав стве не 
за шти те без дис кри ми на ци је, од но сно, у кон крет ном слу ча ју без об зи ра на ма тер њи је-
зик или на ци о нал ну при пад ност де те та. Нај ви ши стан дард здрав стве не за шти те под ра-
зу ме ва да се де те ту обез бе ди нај бо ља и нај а де кват ни ја до ступ на здрав стве на за шти та. 
С об зи ром да је ма тер њи је зик Л. Л. ма ђар ски, нај ви ши стан дард здрав стве не за шти те 
би под ра зу ме вао да се де те ту обез бе ди услу га ло го пе да на ма ђар ском је зи ку у ме сту 
пре би ва ли шта, а уко ли ко то ни је мо гу ће, у нај бли жем ме сту где та ква услу га по сто ји.

.   
Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ Но ви Сад ни је 

омо гу ћи ла Л. Л. трет ман ло го пе да на ма тер њем је зи ку, чи ме је пре кр ши ла од ред бе За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Ре пу блич ком фон ду за здрав стве но 

оси гу ра ње, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ Но ви Сад да:

5.1. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре да Л. Л. омо гу ћи ре до ван трет ман код ло го пе да 
на ма ђар ском је зи ку.

105 http://www.cplol.eu/ 
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5.2. Убу ду ће во ди ра чу на да у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, по сту па у 
скла ду са ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма.

По треб но је да Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки 
округ Но ви Сад, оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о спро во ђе њу ове 
пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Ре пу блич ки фонд за здрав-
стве но оси гу ра ње, Фи ли ја ла за Ју жно бач ки округ Но ви Сад не по сту пи по пре по ру ци 
у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив ко јег ни је 
до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и 
на дру ги по го дан на чин.

По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су-
бје ка та. У скла ду са тим, ни је ни про пи са на мо гућ ност из ја вљи ва ња жал бе или при го-
во ра про тив ми шље ња и дру гих прав них ака та ко је По ве ре ник до но си.



При ту жбе збогПри ту жбе због
дис кри ми на ци једис кри ми на ци је
на осно ву полана осно ву пола
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При ту жба про тив Фуд бал ског са ве за Ср би је због дис кри ми на ци је
жен ских фуд бал ских клу бо ва у ве зи са оства ри ва њем пра ва
на ис пла ту на кна де тро шко ва уло же них у раз вој игра чи ца

дел. бр. 404/2011 / 5.4.2011.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе М. М, ди рек то ра Жен ског фуд-
бал ског клу ба из К, ко ја је под не та про тив Фуд бал ског са ве за Ср би је (ФСС). У 

при ту жби је на ве де но да су игра чи це жен ских фуд бал ских клу бо ва дис кри ми ни са не, 
јер се жен ским фуд бал ским клу бо ви ма не при зна је пра во на ис пла ту на кна де тро шко-
ва уло же них у раз вој игра чи ца, док се та на кна да при зна је му шким фуд бал ским клу-
бо ви ма. Пр во сте пе ном од лу ком Ар би тра жне ко ми си је усво јен је зах тев ди рек то ра за 
ис пла ту на кна де тро шко ва уло же них у раз вој јед не игра чи це, ко ја је пре шла из јед ног 
фуд бал ског клу ба у клуб Пр ве фуд бал ске ли ге за же не. Ка сни јом од лу ком Ко ми си је 
за жал бе ФСС, та од лу ка је ста вље на ван сна ге, а Ко ми си ја за жал бе се у од лу ци по зва-
ла на зва нич но ту ма че ње Ко ми си је за прав на пи та ња у ко јем је на ве де но да Пр ва и 
Дру га фуд бал ска ли га за же не је су на ци о нал на так ми че ња, али да се од ред бе ва же ћих 
Пра вил ни ка о ста ту су игра ча и Пра вил ни ка о на кна ди тро шко ва уло же них у раз вој 
игра ча ис кљу чи во при ме њу ју на игра че Су пер и Пр ве ли ге, а не и на игра чи це жен ског 
фуд ба ла. Ди рек тор жен ског фуд бал ског клу ба је ука зао да по овом пи та њу већ по сто ји 
ту ма че ње Ко ми си је за прав на пи та ња, ко је гла си „дру га ли га за же не ФСС је на ци о нал-
на ли га и за ту ли гу при ме њу је се члан 27. Пра вил ни ка о ста ту су игра ча ФСС и члан 3. 
Пра вил ни ка о на чи ну утвр ђи ва ња на кна де тро шко ва уло же них у раз вој игра ча, у све-
му као за Су пер и Пр ву ли гу Ср би је”. Фуд бал ски са вез Ср би је је у из ја шње њу на вео да 
жен ски фуд бал у свим фуд бал ским са ве зи ма зе ма ља ре ги о на и бли жег окру же ња, као 
и код нас, има ап со лут ни ста тус ама тер ског фуд ба ла, од но сно, игра чи це жен ског фуд-
ба ла има ју ста тус игра чи ца ама тер ки, због че га и не ма мо гућ но сти оства ри ва ња пра ва 
на на кна ду тро шко ва уло же них у раз вој игра чи ца. Раз лог је што је ква ли тет жен ског 
фуд ба ла, ор га ни зо ва ност, рад у клу бо ви ма, као и ин фра струк ту ра још увек да ле ко од 
усло ва по треб них да би мо гао да се до стиг не бар ми ни мум ни воа ко ји зах те ва про фе-
си о нал но ба вље ње фуд бал ским спор том. На ве де но је и да је у то ку рад на из ра ди но-
вих про пи са ФСС, из ме ђу оста лог и Пра вил ни ка о ре ги стра ци ји, ста ту су и тран сфе ру 
игра ча, ко ји ће ре гу ли са ти и пи та ње пра ва на тро шко ве уло же них у раз вој игра ча. По-
ве ре ни ца је на кон спро ве де ног по ступ ка утвр ди ла да је ФСС је дин ствен, од но сно, да 
су ње го ви чла но ви и му шки и жен ски фуд бал ски клу бо ви, те се про пи си ФСС не мо гу 
се лек тив но при ме њи ва ти, та ко што ће се од ре ђе не од ред бе при ме њи ва ти са мо у од но су 
на игра че у му шким фуд бал ским клу бо ви ма, а не и на игра чи це у жен ским фуд бал ским 
клу бо ви ма. Пра вил ни ком о на чи ну утвр ђи ва ња на кна де тро шко ва уло же них у раз вој 
игра ча про пи са но је да пра во на на кна ду тро шко ва уло же них у раз вој игра ча има ју 
клу бо ви свих сте пе на так ми че ња при ли ком пре ла ска њи хо вих игра ча у клу бо ве Су пер 
и Пр ве ли ге за игра че до 23 го ди не жи во та, а за ула га ње у њи хов раз вој у пе ри о ду од 12-
21 го ди не жи во та. Та ко ђе, не по сто ја ње по себ ног пра вил ни ка за игра чи це не осло ба ђа 
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ФСС оба ве зе да пра вил но при ме ни од ред бе по сто је ћих пра вил ни ка, што у кон крет ном 
слу ча ју зна чи да се пра вил ни ци мо ра ју при ме њи ва ти и на игра чи це фуд ба ла. По ве-
ре ни ца је да ла ми шље ње да је од лу ком Ко ми си је за жал бе ФСС из ав гу ста 2010. го ди-
не, из вр шен акт дис кри ми на ци је на осно ву лич ног свој ства — по ла. Фуд бал ском са ве зу 
Ср би је је пре по ру че но да пре ду зме све нео п ход не ме ре да се укло не по сле ди це од лу ке 
Ко ми си је за жал бе ФСС, да је ста ви ван сна ге уко ли ко за то по сто је усло ви или да на док-
на ди тро шко ве овом кон крет ном фуд бал ском клу бу, у скла ду са од лу ком Ар би тра жне 
ко ми си је жен ског фуд ба ла, од но сно, да на дру ги при кла дан на чин обез бе ди ти от кла-
ња ње по сле ди ца дис кри ми на тор не од лу ке. Та ко ђе, пре по ру че но је и да ФСС пре ду зме 
све нео п ход не ме ре да над ле жни ор га ни ФСС убу ду ће при ме њу ју оп шта ак та ФСС на 
му шке и жен ске фуд бал ске клу бо ве, од но сно на игра че и игра чи це, без дис кри ми на-
ци је, као и да при ли ком до но ше ња, из ме не, ту ма че ња и при ме не оп штих ака та ФСС 
по сту па у скла ду са на че лом јед на ко сти, као и да у свом де ло ва њу про мо ви ше и раз ви ја 
не ди скри ми на тор ну прак су.

  
Од лу ком Ко ми си је за жал бе Фуд бал ског са ве за Ср би је бр. 24-109/3 од 26. aвгуста 2010. 

го ди не о ста вља њу ван сна ге од лу ке Ар би тра жне ко ми си је жен ског фуд ба ла ФСС бр. 20-85/2 
од 17. ју на 2010. го ди не ко јом је би ло утвр ђе но пра во ЖФК К. на ис пла ту на кна де тро шко ва 
уло же них у раз вој игра чи це А. А, из вр шен је акт дис кри ми на ци је на осно ву лич ног свој ства — 
по ла, та ко што је нео прав да но на пра вље на раз ли ка из ме ђу игра ча и игра чи ца фуд ба ла.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 1. и чла ну 39. став 
2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је Фуд бал ском са ве зу Ср би је

   
 Фуд бал ски са вез Ср би је ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре да се укло не по сле ди це од лу-

ке Ко ми си је за жал бе Фуд бал ског са ве за Ср би је бр. 24-109/3 од 26. aвгуста 2010. го ди не, 
и то та ко што ће:

а) ста ви ти ван сна ге ову од лу ку уко ли ко за то по сто је усло ви у скла ду са оп штим ак ти ма 
ФСС, или

б) Фуд бал ски са вез Ср би је на док на ди ти тро шко ве ЖФК К. у скла ду са од лу ком Ар би тра-
жне ко ми си је жен ског фуд ба ла ФСС бр. 20-85/2 од 17. ју на 2010. го ди не, или

в) на дру ги при кла дан на чин обез бе ди ти от кла ња ње по сле ди ца дис кри ми на тор не од лу ке.

 Фуд бал ски са вез Ср би је ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре да над ле жни ор га ни ФСС убу-
ду ће при ме њу ју оп шта ак та ФСС на му шке и жен ске фуд бал ске клу бо ве, од но сно на игра-
че и игра чи це, без дис кри ми на ци је.

 Фуд бал ски са вез Ср би је ће се ста ра ти да при ли ком до но ше ња, из ме не, ту ма че ња и при-
ме не оп штих ака та ФСС по сту па у скла ду са на че лом јед на ко сти, као и да у свом де ло ва њу 
про мо ви ше и раз ви ја не ди скри ми на тор ну прак су.

 Фуд бал ски са вез Ср би је ће оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пред у-
зе тим рад ња ма у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.
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О б р а з л о ж е њ е

При ту жбом про тив од лу ке Ко ми си је за жал бе Фуд бал ског са ве за Ср би је бр. 24-109/3 од 
26. ав гу ста 2010. го ди не, по ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти обра тио се М. М, Жен ског 
фуд бал ског клу ба К. у ко јој је на вео да су по сту па њем ор га на Фуд бал ског са ве за Ср би је игра-
чи це ЖФК К, као и игра чи це оста лих жен ских фуд бал ских клу бо ва дис кри ми ни са не, и то та-
ко што се жен ским фуд бал ским клу бо ви ма не при зна је пра во на ис пла ту на кна де тро шко ва 
уло же них у раз вој игра чи ца, док се та на кна да при зна је му шким фуд бал ским клу бо ви ма. У 
при лог из не тих тврд њи до ста вио је од лу ку бр. 24-1309/3 од 26. ав гу ста 2010. го ди не Ко ми си-
је за жал бе, ко јом је ста вље на ван сна ге пр во сте пе на од лу ка Ар би тра жне ко ми си је жен ског 
фуд ба ла ФСС бр. 20-85/2 од 17. ју на 2010. го ди не. Пр во сте пе ном од лу ком Ар би тра жне ко ми-
си је усво јен је зах тев под но си о ца при ту жбе за ис пла ту на кна де тро шко ва уло же них у раз вој 
игра чи це А. А, ко ја је у лет њем пре ла зном ро ку 2009/2010. го ди не пре шла из ЖФК К. у клуб 
Пр ве фуд бал ске ли ге за же не ЖФК С. из С. Ко ми си ја за жал бе се у од лу ци по зва ла на зва нич-
но ту ма че ње Ко ми си је за прав на пи та ња бр. 19-1856/1, у ко јем је на ве де но да Пр ва и Дру га 
фуд бал ска ли га за же не је су на ци о нал на так ми че ња, али да се од ред бе ва же ћих Пра вил ни ка 
о ста ту су игра ча и Пра вил ни ка о на кна ди тро шко ва уло же них у раз вој игра ча ис кљу чи во при-
ме њу ју на игра че Су пер и Пр ве ли ге, а не и на игра чи це жен ског фуд ба ла.

Под но си лац при ту жбе је пре до чио да по овом пи та њу већ по сто ји ту ма че ње Ко ми си је за 
прав на пи та ња од 11. мар та 2010. го ди не, до не то на зах тев Ар би тра жне ко ми си је у пр во сте пе-
ном по ступ ку у од лу ци бр. 19-104/2 — „Дру га ли га за же не ФСС је на ци о нал на ли га и за ту ли гу 
при ме њу је се члан 27. Пра вил ни ка о ста ту су игра ча ФСС и члан 3. Пра вил ни ка о на чи ну утвр-
ђи ва ња на кна де тро шко ва уло же них у раз вој игра ча, у све му као за Су пер и Пр ву ли гу Ср би је.”

Ме ђу тим, и по ред на ве де не од лу ке Ко ми си је за прав на пи та ња (ко ја је об ја вље на у „Слу-
жбе ном ли сту Фуд бал”), Ко ми си ја за жал бе се по во дом овог слу ча ја обра ти ла Ко ми си ји за 
прав на пи та ња и тра жи ла да се из ја сни да ли се на игра чи це жен ских фуд бал ских клу бо ва Пр-
ве и Дру ге жен ске ли ге при ме њу ју од ред бе чла на 27. Пра вил ни ка о ста ту су игра ча и чла но ва 
3. и 8. Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу на кна де тро шко ва уло же них у игра че. Ко ми си ја за прав на 
пи та ња је до ста ви ла ту ма че ње и ука за ла Ко ми си ји за жал бе да су Пр ва и Дру га фуд бал ска ли-
га за же не на ци о нал на так ми че ња, али да се од ред бе ва же ћих Пра вил ни ка о ста ту су игра ча 
и Пра вил ни ка о на чи ну утвр ђи ва ња на кна де тро шко ва уло же них у раз вој игра ча ис кљу чи во 
при ме њу ју на игра че Су пер и Пр ве ли ге, а не и на игра чи це жен ског фуд ба ла. Под но си лац 
при ту жбе се на кон ста вља ња ван сна ге пр во сте пе не од лу ке обра тио и свим оста лим ор га ни-
ма ФСС, а је ди ни од го вор је до био од Ко ми си је за прав на пи та ња, и то да не ма ме ста по ди за-
њу зах те ва за за шти ту Пра вил ни ка, као прав ног ле ка.

С об зи ром на из не то, под но си лац при ту жбе сма тра да је Фуд бал ски са вез Ср би је, од но сно 
ње го ви ор га ни, сво јим од лу ка ма до вео у не рав но пра ван по ло жај игра чи це жен ских фуд бал-
ских клу бо ва у од но су на игра че му шких фуд бал ских клу бо ва, упр кос чи ње ни ци да су сви 
ре ги стро ва ни клу бо ви, и му шки и жен ски, чла но ви је дин стве ног Са ве за, де кла ра тив но из јед-
на че ни у пра ви ма и оба ве за ма.

Уз при ту жбу, до ста вље не су од лу ке ор га на Фуд бал ског са ве за Ср би је, као и под не ти зах те-
ви и жал бе под но си о ца при ту жбе.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти. У по ступ ку је при ба вље но из ја шње ње Фуд бал ског са ве за 
Ср би је бр. 05-316/2 од 24. фе бру а ра 2011. го ди не, у ко ме је на ве де но сле де ће:
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да жен ски фуд бал у свим фуд бал ским са ве зи ма зе ма ља ре ги о на и бли жег окру же ња, као 
и код нас, има ап со лут ни ста тус ама тер ског фуд ба ла, од но сно игра чи це жен ског фуд ба-
ла има ју ста тус игра чи ца ама тер ки, па сход но то ме не ма мо гућ но сти оства ри ва ња пра ва 
на на кна ду тро шко ва уло же них у раз вој игра чи ца. Ово из раз ло га што је ква ли тет жен-
ског фуд ба ла, ор га ни зо ва ност, рад у клу бо ви ма, као и ин фра струк ту ра још увек да ле ко од 
усло ва по треб них да би мо гао да се до стиг не бар ми ни мум ни воа ко ји зах те ва про фе си-
о нал но ба вље ње фуд бал ским спор том,

да Фуд бал ски са вез Ср би је фи нан сиј ски по др жа ва жен ски фуд бал и то та ко што је из вр-
шио упла те нов ча них сред ста ва жен ским фуд бал ским клу бо ви ма, ка ко у те ку ћој, та ко и 
у прет ход ној се зо ни. Без на ве де не фи нан сиј ске по мо ћи ве ћи на жен ских клу бо ва би се 
уга си ла,

да је у Фуд бал ском са ве зу Ср би је у то ку рад на из ра ди но вих про пи са ФСС, из ме ђу оста-
лог и Пра вил ни ка о ре ги стра ци ји, ста ту су и тран сфе ру игра ча ко ји ће ре гу ли са ти и пи та ње 
пра ва на тро шко ве уло же них у раз вој игра ча. У по ступ ку јав не рас пра ве, ко ја је окон ча на 
31. ја ну а ра 2011. го ди не, сви за ин те ре со ва ни су мо гли до ста ви ти сво је су ге сти је и пред-
ло ге, укљу чу ју ћи и жен ске фуд бал ске клу бо ве,

да не ма нео прав да не пра вље ња раз ли ке и не рав но прав но сти из ме ђу игра чи ца жен ског 
фуд ба ла у од но су на игра че у му шким фуд бал ским клу бо ви ма.

Уз из ја шње ње на при ту жбу Фуд бал ски са вез Ср би је ни је до ста вио ни је дан до каз из ко га 
би се мо гло утвр ди ти по сто ја ње раз ли ке из ме ђу игра ча и игра чи ца у по гле ду њи хо вог ста ту са 
ама те ра/ама тер ки или про фе си о нал них спор ти ста /спор тист ки ња. Због то га је твр ђе ње да 
због ста ту са игра чи ца ама тер ки „не ма мо гућ но сти оства ри ва ња пра ва на на кна ду тро шко ва 
уло же них у раз вој игра чи ца”, оста ло на ни воу пу ке кон ста та ци је.

Акт дис кри ми на ци је озна ча ва сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту-
па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су 
на ли ца или гру пе као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен 
или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на не ком ствар ном или прет по ста вље ном лич ном 
свој ству. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па ли ца, због ње го вог од-
но сно њи хо вог лич ног свој ства у ис тој или слич ној си ту а ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или 
про пу шта њем, ста вља ју или су ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, или би мо гли би ти ста вље-
ни у не по вољ ни ји по ло жај, док дис кри ми на ци ја на осно ву по ла по сто ји ако се по сту па про-
тив но на че лу рав но прав но сти по ло ва, од но сно на че лу по што ва ња јед на ких пра ва и сло бо да 
же на и му шка ра ца у по ли тич ком, еко ном ском, кул тур ном и дру гом аспек ту јав ног, про фе си о-
нал ног, при ват ног и по ро дич ног жи во та.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је на кон спро ве де ног по ступ ка утвр ди ла да је 
Фуд бал ски са вез Ср би је је дин ствен, од но сно да су чла но ви Фуд бал ског са ве за Ср би је и му-
шки и жен ски фуд бал ски клу бо ви, па се про пи си Фуд бал ског са ве за Ср би је не мо гу се лек тив-
но при ме њи ва ти, та ко што ће се од ре ђе не од ред бе при ме њи ва ти са мо у од но су на игра че у 
му шким фуд бал ским клу бо ви ма, а не и на игра чи це у жен ским фуд бал ским клу бо ви ма.

Од ред бом чла на 3. Пра вил ни ка о на чи ну утвр ђи ва ња на кна де тро шко ва уло же них у раз вој 
игра ча про пи са но је да пра во на на кна ду тро шко ва уло же них у раз вој игра ча има ју клу бо ви 
свих сте пе на так ми че ња при ли ком пре ла ска њи хо вих игра ча у клу бо ве Су пер и Пр ве ли ге за 
игра че до 23 го ди не жи во та, а за ула га ње у њи хов раз вој у пе ри о ду од 12-21 го ди не жи во та. 
Са гла сно то ме, Ко ми си је за прав на пи та ња у сво јој од лу ци бр. 19-104/2, са гле да ва ју ћи фак-
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тич ко ста ње у жен ском фуд ба лу, пра вил но је кон ста то ва ла да је Дру га ли га за же не ФСС на-
ци о нал на ли га и за ту ли гу при ме њу је се члан 27. Пра вил ни ка о ста ту су игра ча ФСС и члан 3. 
Пра вил ни ка о на чи ну утвр ђи ва ња на кна де тро шко ва уло же них у раз вој игра ча, у све му као за 
Су пер и Пр ву ли гу Ср би је.”

Ста во ви из ра же ни у ка сни јим од лу ка ма Ко ми си је за жал бе, од но сно Ко ми си је за прав на 
пи та ња ко ји се од но се на не при мен љи вост оп штег ак та Фуд бал ског са ве за Ср би је на игра чи-
це фуд ба ла ни су при хва тљи ви јер су су прот ни на ве де ним од ред ба ма За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је, као и За ко на о спор ту и Пра вил ни ка о на чи ну утвр ђи ва ња на кна де тро шко ва 
уло же них у раз вој игра ча. Та ко ђе, не по сто ја ње по себ ног пра вил ни ка за игра чи це не осло ба ђа 
Фуд бал ски са вез Ср би је оба ве зе да пра вил но при ме ни од ред бе по сто је ћих пра вил ни ка, што 
у кон крет ном слу ча ју зна чи да се пра вил ни ци мо ра ју при ме њи ва ти и на игра чи це фуд ба ла.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да на ја ва до но ше ња по себ ног пра вил-
ни ка ко јим би се ре гу ли сао по ло жај игра чи ца фуд ба ла ни је са ма по се би не до пу ште на, али 
да уко ли ко но ви оп шти ак ти бу ду уре ди ли по ло жај игра ча и игра чи ца фуд ба ла на раз ли чит 
на чин, Фуд бал ски са вез Ср би је мо ра да во ди ра чу на да сва ка не јед на кост за сно ва на на лич-
ном свој ству мо ра да бу де оправ да на за ко ни тим ци љем, као и да сред ства за по сти за ње тог 
ци ља мо ра ју да бу ду при ме ре на и ну жна. Има ју ћи у ви ду по пу лар ност фуд ба ла и зна чај ко ји 
Фуд бал ски са вез Ср би је има у на шем дру штву, По ве ре ни ца упу ћу је и пре по ру ку да ФСС убу-
ду ће во ди ра чу на да при ли ком до но ше ња, из ме не, ту ма че ња и при ме не оп штих ака та ФСС 
по сту па у скла ду са на че лом јед на ко сти, као и да у свом де ло ва њу про мо ви ше не ди скри ми-
на тив ну прак су.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је ми шље ње да је 
од лу ком Ко ми си је за жал бе Фуд бал ског са ве за Ср би је бр. 24-109/3 од 26. ав гу ста 2010. го ди-
не из вр шен акт дис кри ми на ци је на осно ву лич ног свој ства — по ла, јер су ор га ни Фуд бал ског 
са ве за Ср би је до не тим од лу ка ма нео прав да но ста ви ли у не по вољ ни ји по ло жај игра чи це жен-
ских фуд бал ских клу бо ва у од но су на игра че му шких фуд бал ских клу бо ва.
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При ту жба Б. Ц. Љ. П. про тив За во да за вас пи та ње де це и омла ди не
гра да Бе о гра да због дис кри ми на ци је на осно ву по ла

дел. бр. 1963 / 3.12.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под нео Б. Ц. Љ. П. из Б, 
про тив За во да за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду, по во дом дис кри ми на-

ци је на осно ву по ла ма ло лет них тра жи ла ца ази ла при ли ком сме шта ја у ову уста но ву. 
У при ту жби је на ве де но да се у за во ду при ли ком сме шта ја вр ши дис кри ми на ци ја на 
осно ву по ла ма ло лет них тра жи ла ца ази ла. Ка да пра во на азил за тра жи ма ло лет но 
ли це ко је ни је у прат њи ро ди те ља или ста ра те ља, ма ло лет ник се сме шта у уста но ву за 
вас пи та ње омла ди не а по том се упу ћу је у не ки од цен та ра за азил. Под но си о ци при-
ту жбе сма тра ју да су де вој чи це ко је у Ср би ји тра же азил дис кри ми ни са не у За во ду за 
вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду јер по сто је про сто ри је са мо за при јем де ча ка. 
Ди рек тор За во да за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду је у из ја шње њу на вео да 
за вод у свом са ста ву има рад ну је ди ни цу — Цен тар за ма ло лет не стран це, као и да је 
то ком ра да цен тра би ла сме ште на са мо јед на ма ло лет на де вој чи ца. Она је то ком но-
ћи би ла сме ште на у про стор при хва ти ли шта и при хват не ста ни це за бо ра вак ма ло-
лет ни ца, док је то ком да на би ла под над зо ром струч них рад ни ка цен тра и бо ра ви ла 
у цен тру. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је то ком по ступ ка утвр ди ла да се у 
За во ду за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду на ла зи ла са мо јед на ма ло лет на де-
вој чи ца без прат ње ро ди те ља или ста ра те ља и да је она то ком но ћи би ла сме ште на у 
про стор рад не је ди ни це за во да, док је то ком да на би ла под над зо ром струч них рад-
ни ка и бо ра ви ла у цен тру. Због то га, у кон крет ном слу ча ју ни је утвр ђе но да је За вод 
за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду дис кри ми на тор но по сту пао при ли ком сме-
шта ја ма ло лет них де вој чи ца ко је бо ра ве у овој уста но ви до сме шта ја у не ки од цен та-
ра за азил у Ре пу бли ци Ср би ји.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио Б. Ц. Љ. П. из Б. због, 

ка ко је на ве де но у при ту жби, дис кри ми на ци је на осно ву по ла ма ло лет них тра жи ла ца 
ази ла при ли ком сме шта ја у За вод за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду.

1.2. У при ту жби је на ве де но:

да се ма ло лет на стра на ли ца, на кон пр вог кон так та са по ли ци јом и над ле жним цен тром 
за со ци јал ни рад ко ји де те ту по ста вља при вре ме ног ста ра те ља, сме шта ју у За вод за вас-
пи та ње омла ди не у Ни шу или За вод за вас пи та ње де це и омла ди не „Ва са Ста јић” у Бе о-
гра ду. Уко ли ко ова ли ца тра же азил у Ср би ји, упу ћу ју се у је дан од цен та ра за азил, ко ји се 
на ла зе у Ба њи Ко ви ља чи и Бо го ва ђи;
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да ду жи на њи хо вог бо рав ка у за во ду за ви си од сло бод них ка па ци те та цен та ра за азил, 
од но сно, ма ло лет но ли це бо ра ви у за во ду до по ја ве сло бод них ме ста у цен тру за азил;

да су ма ло лет ни тра жи о ци ази ла у за во ду у Бе о гра ду сме ште ни у по се бан део за во да ко ји 
је од ре ђен за сме штај тра жи ла ца ази ла, као и да су усло ви сме шта ја у овом за во ду за до-
во ља ва ју ћи;

да је овај за вод у над ле жно сти Ми ни стар ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку и да има те-
шко ће у фи нан си ра њу ак тив но сти ко је се од но се на сме штај тра жи ла ца ази ла;

да је јед на од по сле ди ца не до вољ них фи нан сиј ских сред ста ва за опре ма ње и рад овог 
за во да, дис кри ми на ци ја де вој чи ца ко је у Ср би ји тра же азил, а ко је не ма ју прат њу ро ди-
те ља или ста ра те ља;

да је у за во ду уоче на по тре ба да се ма ло лет ни тра жи о ци ази ла раз ли чи тог по ла сме шта ју 
одво је но, али ка ко је број де вој чи ца без прат ње ве о ма ма ли, а не по сто је усло ви за опре-
ма ње про сто ри ја за оба по ла, по сто је про сто ри је са мо за при јем ма ло лет них де ча ка;

да чи ње ни ца да је ма ло лет них де вој чи ца знат но ма ње не тре ба да бу де оправ да ње за 
не по сто ја ње од го ва ра ју ћих про сто ри ја за њи хов при хват.

1.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је,106 па је у то ку по ступ ка за тра же но из ја шње ње За во да за 
вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду.

1.4. У из ја шње њу Д. Р, ди рек то ра За во да за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду, на ве де-
но је сле де ће:

да је 8. апри ла 2009. го ди не сме ште но пр во стра но ма ло лет но ли це, по ре клом из Ира на, 
ко је је збри ну то и укљу че но у по сту пак ре ша ва ња ста ту са;

да док су на сме шта ју у За во ду, ова ли ца не ма ју ста тус ази ла на та, већ ис кљу чи во стра них 
ма ло лет них ли ца ко ја се на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на ла зе без прат ње ро ди те ља 
или ста ра те ља. Тек уко ли ко се то ком бо рав ка из ја сне да же ле да тра же азил у Ре пу бли ци 
Ср би ји, на кон крат ке про це ду ре, пре ба цу ју се у Цен тар за азил у Ба њи Ко ви ља чи или Бо-
го ва ђи и та мо до би ја ју ста тус тра жи ла ца ази ла;

да је по од лу ци Вла де РС о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те, сме штај ни ка па ци тет за во-
да 12 ко ри сни ка, као и да је цен тар аде кват но опре мљен, ка ко тех нич ки, та ко и ка дров ски.

да тре нут но у за во ду ни је сме ште но нијед но стра но ма ло лет но ли це, а да је по след ња 
гру па на пу сти ла за вод 27. ав гу ста 2012. го ди не, у ко јој ни је би ло нијед не де вој чи це;

да је од отва ра ња цен тра при За во ду за вас пи та ње де це и омла ди не сме ште но пре ко 200 
стра них ма ло лет них ли ца, ко ја су се у про се ку за др жа ва ла око 30 да на, али се де ша ва ло 
да оста ну и до 60 да на, док је то ком ра да цен тра био са мо је дан зах тев за сме штај стра ног 
ма ло лет ног ли ца жен ског по ла, ко ји је ре а ли зо ван;

да за вод нијед ном ни је од био сме штај ових ли ца са мо за то што је не ко од њих жен ског 
или му шког по ла. У та квој си ту а ци ји се стра но ма ло лет но ли це жен ског по ла из два ја то-
ком но ћи у про стор при хва ти ли шта и при хват не ста ни це за бо ра вак ма ло лет ни ца, а у то ку 
да на се ста вља под над зор струч них рад ни ка Цен тра за стра на ма ло лет на ли ца и бо ра ви 
у цен тру;

106 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да је то ком 3,5 го ди не ра да цен тра био са мо је дан зах тев за сме штај стра них ма ло лет них 
ли ца жен ског по ла, као и да је тај сме штај ре а ли зо ван, уз по што ва ње про пи са не про це-
ду ре за за шти ту ове ка те го ри је ма ло лет них ли ца;

да је раз лог за ова кву си ту а ци ју чи ње ни ца да се на пут без прат ње ро ди те ља или ста ра-
те ља пре ма за пад ној Евро пи, углав ном упу ћу ју стра на ма ло лет на ли ца му шког по ла, док 
ли ца жен ског по ла пу ту ју у прат њи ро ди те ља или ста ра те ља, а да у је по себ ним слу ча је-
ви ма — као што је то био слу чај са мо јед не де вој чи це за 3,5 го ди не, цен тар у пот пу но сти 
у ста њу да од го во ри на зах тев за сме штај и ис по шту је про це ду ре нео п ход не за за шти ту 
стра них ма ло лет них ли ца жен ског по ла;

да се ве ли ки број ма ло лет них стра на ца, по од ла ску из за во да, при лич но ре дов но ја вља 
струч ним рад ни ци ма и из ра жа ва за хвал ност на по др шци ко ју су до би ли у за во ду.

.      
2.1. Уви дом у Уред бу о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те107 и на во де из из ја шње ња, утвр-

ђе но је да Уста но ва за вас пи та ње де це и омла ди не „Бе о град” у свом са ста ву има и 
Рад ну је ди ни цу Цен тар за ма ло лет не стран це, чи ји су ко ри сни ци стра ни др жа вља ни, 
од но сно, ли ца без др жа вљан ства и/или без прат ње, са ка па ци те том од 12 ко ри сни ка.

2.2. Из на во да из из ја шње ња ди рек то ра За во да за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду 
утвр ђе но је да је 8. апри ла 2009. го ди не у овај за вод сме ште но пр во ма ло лет но ли це, 
по ре клом из Ира на, ко је је збри ну то и укљу че но у по сту пак ре ша ва ња ста ту са, да је 
сме штај ни ка па ци тет цен тра 12 ко ри сни ка, ка ко је и про пи са но на ве де ном од лу ком 
Вла де РС. Утвр ђе но је, та ко ђе, да у по след њој гру пи ко ја је бо ра ви ла у за во ду ни је 
би ло нијед не де вој чи це, као и да је од отва ра ња цен тра сме ште но пре ко 200 стра них 
ма ло лет них ли ца ко ја су се за др жа ва ла око 30 да на. Из на во да је утвр ђе но и да је 
по сто јао са мо је дан зах тев за сме штај стра ног ма ло лет ног ли ца жен ског по ла, ко ји је 
ре а ли зо ван у скла ду са про пи са ном про це ду ром за за шти ту ове ка те го ри је ма ло лет-
них ли ца. На и ме, ово ли це је сме ште но то ком но ћи у про стор рад не је ди ни це за во да, 
док је то ком да на би ло под над зо ром струч них рад ни ка Цен тра за стра на ма ло лет на 
ли ца и бо ра ви ло у цен тру.

2.3. Утвр ђе но је, та ко ђе, на осно ву на во да из при ту жбе и из ја шње ња да је Цен тар за ма ло лет-
не стран це при За во ду за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду аде кват но опре мљен.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, це-

ни ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, ре ле вант не прав не про пи се ко ји ре гу ли шу 
пра ва и оба ве зе ли ца ко ја у Ре пу бли ци Ср би ји тра же азил, као про пи се и у обла сти за-
шти те од дис кри ми на ци је.

3.2. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста-
ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но утвр ди ти да ли су по сту па њем над ле жне уста-
но ве за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду дис кри ми ни са не ма ло лет не де вој чи це 
ко је тра же азил у Ср би ји.

107 „Сл. гла сник РС”, бр. 16/12
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3.3. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.108

3.4. Устав Ре пу бли ке Ср би је109 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.110 Од ред бом 
чл. 39. ст. 3. Уста ва РС про пи са но је да се ула зак стра на ца у Ре пу бли ку Ср би ју и бо ра вак 
у њој уре ђу је за ко ном, а да стра нац мо же би ти про те ран са мо на осно ву од лу ке над ле-
жног ор га на, у за ко ном про пи са ном по ступ ку, ако му је обез бе ђе но пра во жал бе, и то 
са мо та мо где му не пре ти про гон због ње го ве ра се, по ла, ве ре, на ци о нал не при пад но-
сти, др жа вљан ства, при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној гру пи, по ли тич ког ми шље ња 
или где му не пре ти озбиљ но кр ше ње пра ва за јем че них овим уста вом.

3.5. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је, ко ји у чл. 4. про пи су је да су сви јед на ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку прав ну 
за шти ту, без об зи ра на лич на свој ства, те да је сва ко ду жан да по шту је на че ло јед на-
ко сти, од но сно за бра ну дис кри ми на ци је. Об ли ци дис кри ми на ци је су, пре ма од ред би 
чл. 5 не по сред на и по сред на дис кри ми на ци ја, као и по вре да на че ла јед на ких пра ва и 
оба ве за, по зи ва ње на од го вор ност, удру жи ва ње ра ди вр ше ња дис кри ми на ци је, го вор 
мр жње и уз не ми ра ва ње и по ни жа ва ју ће по сту па ње. Од ред бом чл. 6. За ко на о за бра-
ни дис кри ми на ци је про пи са но је да не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли-
це или гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства у ис тој или слич ној 
си ту а ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или про пу шта њем, ста вља ју или су ста вље ни у 
не по вољ ни ји по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај. Од ред ба-
ма чл. 15-27. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је де фи ни са ни су по себ ни слу ча је ви дис-
кри ми на ци је. По ред оста лог, чл. 20. је ре гу ли са на дис кри ми на ци ја на осно ву по ла, док 
је чл. 22 про пи са но да сва ко де те, од но сно ма ло лет ник има јед на ка пра ва и за шти ту у 
по ро ди ци, дру штву и др жа ви, без об зи ра на ње го ва или лич на свој ства ро ди те ља, ста-
ра те ља и чла но ва по ро ди це.

108 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
109 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
110 Чл. 21. Уста ва РС
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3.6. За ко ном о ази лу111 про пи са на су на че ла, усло ви и по сту пак за до би ја ње и пре ста нак ази-
ла, као и по ло жај, пра ва и оба ве зе ли ца ко ја тра же азил и ли ца ко ји ма је при зна то пра-
во ази ла у Ре пу бли ци Ср би ји. Пре ма од ред би чл. 2 овог за ко на, ма ло лет ник без прат ње 
је стра нац ко ји ни је на вр шио осам на ест го ди на жи во та и ко ји при ли ком ула ска у Ре пу-
бли ку Ср би ју не ма, или је на кон ула ска у њу, остао без прат ње ро ди те ља или ста ра те ља. 
У пoступ ку oдoбрaвaњa aзилa у Рeпублици Србиjи зaбрaњeнa je свaкa дискриминaциja 
пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, бoje, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, 
друш твeнoг пoрeклa или сличнoг стaтусa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг 
убeђeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти или интeлeк туaлнoг, сeнзoрнoг oднoснo 
физичкoг инвaлидитeтa.112 У пoступ ку aзилa вoдићe сe рaчунa o спeцифичнoj ситуaциjи 
лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa кoja трaжe aзил, кao штo су мaлoлeтници, лицa пoтпунo или 
дeлимичнo лишeнa пoслoвнe спoсoбнoсти, дeцa oдвojeнa oд рoдитeљa или стaрaтeљa, 
oсoбe сa инвaлидитeтoм, стaрe oсoбe, трудницe, сaмoхрaни рoдитeљи сa мaлoлeтнoм 
дeцoм и лицa кoja су билa излoжeнa мучeњу, силoвaњу или дру гим тeш ким oблицимa 
психoлoшк oг, физичкoг или сeксуaлнoг нaсиљa.113 Пре ма од ред би чл. 19. у по ступ ку по во-
дом зах те ва за азил и пре ста нак тог пра ва, у пр вом сте пе ну од лу ке до но си над ле жна ор-
га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, а уко ли ко се ра ди о ма ло лет-
ни ку без прат ње, као и по слов но не спо соб ном ли цу ко је не ма за кон ског за ступ ни ка, ор ган 
ста ра тељ ства, пре под но ше ња зах те ва за азил, од ре ди ће ста ра те ља, у скла ду са за ко ном.

              
3.7. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис пи та ла је чи ње нич не на во де из при ту жбе и 

из ја шње ња са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је ка ко би утвр ди ла да ли је у 
кон крет ном слу ча ју уста но ва за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду, при ли ком пру-
жа ња услу ге сме шта ја ма ло лет них тра жи ла ца ази ла, раз ли чи то тре ти ра ла де вој чи це и 
де ча ке ко ји бо ра ве у овој уста но ви до сме шта ја у је дан од цен та ра за азил у Ре пу бли ци 
Ср би ји. На осно ву утвр ђе них чи ње ни ца про из ла зи да пр ви кон такт са стра ним ли ци ма 
оства ру је над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, те 
уко ли ко се он/она из ја сни као ма ло лет но ли це, кон так ти ра се ме сно над ле жни цен тар 
за со ци јал ни рад ко ји по ста вља при вре ме ног ста ра те ља. На кон то га, ма ло лет но ли це 
се сме шта у За вод за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду или у За вод за вас пи та-
ње омла ди не у Ни шу. Уко ли ко се из ја сни да тра жи азил, упу ћу је се у је дан од цен та ра 
за азил у Ре пу бли ци Ср би ји, ко ји се на ла зе у Бо го ва ђи и Ба њи Ко ви ља чи. При том, на 
осно ву на во да из при ту жбе и из ја шње ња, мо же се за кљу чи ти да ду жи на бо рав ка ових 
ли ца у за во ду за ви си од сло бод них ка па ци те та цен та ра за азил, што је у про се ку 30 да-
на, „али се де ша ва ло да оста ну и до 60 да на”, као и да су усло ви сме шта ја у за во ду за 
вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду за до во ља ва ју ћи.

3.8. С об зи ром на утвр ђе но чи ње нич но ста ње, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да је, са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, по треб но утвр ди ти ка кво 
је по сту па ње За во да за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду, у слу ча ју ка да у овој 
уста но ви бо ра ве ма ло лет не де вој чи це, од но сно, има ли раз ли ке у по сту па њу пре ма 
де ча ци ма и де вој чи ца ма.

111 „Сл. гла сник РС”, бр. 109/07
112 Чл. 7. За ко на о ази лу
113 Чл. 15. За ко на о ази лу
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3.9. По во дом на во да из при ту жбе да је „по сле ди ца не до вољ но из дво је них сред ста ва за 
рад и опре ма ње ових за во да дис кри ми на ци ја де вој чи ца ко је у Ср би ји тра же азил, с 
об зи ром да не по сто је од го ва ра ју ће про сто ри је за њи хов при хват” По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да то ком по ступ ка ни су по ну ђе ни до ка зи ко ји би 
по твр ди ли ове на во де. Са дру ге стра не, ди рек тор За во да за вас пи та ње де це и омла ди-
не у Бе о гра ду на во ди у из ја шње њу да је у је ди ном слу ча ју ка да је у за во ду бо ра ви ла 
ма ло лет на де вој чи ца, њен сме штај ре а ли зо ван пре ма про пи са ној про це ду ри, од но сно, 
из дво је на је у про сто ри ју за бо ра вак ма ло лет ни ца.

3.10. Иако ни је спор на чи ње ни ца да је ма ло лет них де вој чи ца ко је бо ра ве у за во ду у Бе о гра-
ду знат но ма ње од ма ло лет них де ча ка, под но си лац при ту жбе у кон крет ном слу ча ју ни-
је под нео до ка зе ко ји ма пот кре пљу је на во де из при ту жбе да је де вој чи ца ма ње услед 
не по сто ја ња од го ва ра ју ћих про сто ри ја за сме штај де вој чи ца, од но сно, ни је под нео до-
ка зе ко ји ма би учи нио ве ро ват ним по сто ја ње узроч но-по сле дич не ве зе из ме ђу лич ног 
свој ства (по ла ма ло лет них тра жи ла ца ази ла) и учи ње ног ак та (по сту па ња за во да), што 
је би ла оба ве за под но си о ца при ту жбе, у скла ду са од ред бом чл. 35. ст. 2. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је ко јом је про пи са но да се уз при ту жбу до ста вља ју до ка зи о пре-
тр пље ном ак ту дис кри ми на ци је. Због то га, у кон крет ном слу ча ју, ни је утвр ђе но да су 
ма ло лет не де вој чи це ко је бо ра ве у За во ду за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду 
до сме шта ја у је дан од цен та ра за азил, дис кри ми ни са не на осно ву по ла.

.   
Ни је утвр ђе но да је За вод за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду дис кри ми на тор но 

по сту пао при ли ком сме шта ја ма ло лет них де вој чи ца ко је бо ра ве у овој уста но ви до сме шта ја 
у је дан од цен та ра за азил у Ре пу бли ци Ср би ји.
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При ту жба Б. Ц. Љ. П. про тив За во да за вас пи та ње де це
и омла ди не гра да Ни ша због дис кри ми на ци је на осно ву по ла

у по ступ ку тра же ња ази ла 

дел. бр. 1955 / 3.12.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под нео Б. Ц. Љ. П. из 
Б, про тив За во да за вас пи та ње омла ди не у Ни шу, по во дом дис кри ми на ци је на 

осно ву по ла ма ло лет них тра жи ла ца ази ла при ли ком сме шта ја у ову уста но ву. У при ту-
жби је на ве де но да се у за во ду при ли ком сме шта ја ма ло лет них тра жи ла ца ази ла вр ши 
дис кри ми на ци ја на осно ву по ла. Ка да пра во на азил за тра жи ма ло лет но ли це ко је ни-
је у прат њи ро ди те ља или ста ра те ља, ма ло лет ник се сме шта у уста но ву за вас пи та ње 
омла ди не а по том се упу ћу је у не ки од цен та ра за азил. Под но си о ци при ту жбе сма тра ју 
да су де вој чи це ко је у Ср би ји тра же азил дис кри ми ни са не у За во ду за вас пи та ње омла-
ди не у Ни шу јер по сто је про сто ри је са мо за при јем де ча ка. За вод за вас пи та ње омла ди-
не у Ни шу је у из ја шње њу на при ту жбу на вео да при за во ду по сто ји При хват на ста ни ца 
за при вре ме ни при хват де це, као и Цен тар за сме штај ма ло лет них стра них ли ца ко ји 
мо же да при ми 10 ко ри сни ка, да се де ча ци и де вој чи це одво је но сме шта ју, у по себ не 
про сто ри је и да се за њи хов при вре ме ни сме штај ко ри сте му шка и жен ска при хват на 
ста ни ца. Да ље је на ве де но да је са мо јед на ма ло лет на жен ска осо ба бо ра ви ла у Цен тру 
за при хват ма ло лет них стра на ца за јед но са бра том и да је би ла из дво је на у по себ ну про-
сто ри ју. У то ку по ступ ка је утвр ђе но да је од осни ва ња цен тра за сме штај ма ло лет них 
стра них ли ца (де цем бар 2010. го ди не), са мо јед на де вој чи ца бо ра ви ла у цен тру то ком 
2011. го ди не и да је би ла из дво је на у по себ ну про сто ри ју, као и да се у овом цен тру ма-
ло лет на стра на ли ца му шког и жен ског по ла сме шта ју одво је но, у по себ не про сто ри је, 
од но сно при хват не ста ни це као при вре ме ни сме штај. Због то га у кон крет ном слу ча ју 
ни је утвр ђе но да су ма ло лет не де вој чи це ко је бо ра ве у За во ду за вас пи та ње омла ди не у 
Ни шу до сме шта ја у је дан од цен та ра за азил, дис кри ми ни са не на осно ву по ла.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио Б. Ц. Љ. П. из Б. због, 

ка ко је на ве де но у при ту жби, дис кри ми на ци је на осно ву по ла ма ло лет них тра жи ла ца 
ази ла при ли ком сме шта ја у За вод за вас пи та ње омла ди не у Ни шу.

1.2. У при ту жби је на ве де но:

да се ма ло лет на стра на ли ца, на кон пр вог кон так та са по ли ци јом и над ле жним цен тром 
за со ци јал ни рад ко ји де те ту по ста вља при вре ме ног ста ра те ља, сме шта ју у За вод за вас-
пи та ње омла ди не у Ни шу или За вод за вас пи та ње де це и омла ди не „Ва са Ста јић” у Бе о-
гра ду. Уко ли ко ова ли ца тра же азил у Ср би ји, упу ћу ју се у је дан од цен та ра за азил, ко ји се 
на ла зе у Ба њи Ко ви ља чи и Бо го ва ђи;
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да ду жи на њи хо вог бо рав ка у за во ду за ви си од сло бод них ка па ци те та цен та ра за азил, 
од но сно, ма ло лет но ли це бо ра ви у за во ду до по ја ве сло бод них ме ста у цен тру за азил;

да су у За во ду за вас пи та ње омла ди не у Ни шу ма ло лет ни тра жи о ци ази ла сме ште ни у 
по себ ну про сто ри ју ко ја се за кљу ча ва то ком но ћи;

да су усло ви сме шта ја у за во ду у Ни шу са свим не а де кват ни, као и да је на ову чи ње ни цу 
у свом из ве шта ју ука зао и Ко ми тет про тив тор ту ре Са ве та Евро пе;

да је за вод у над ле жно сти Ми ни стар ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку и да има ју те шко ће 
у фи нан си ра њу ак тив но сти ко је се од но се на сме штај тра жи ла ца ази ла;

да је јед на од по сле ди ца не до вољ них фи нан сиј ских сред ста ва за опре ма ње и рад за во да, 
дис кри ми на ци ја де вој чи ца ко је у Ср би ји тра же азил, а ко је не ма ју прат њу ро ди те ља или 
ста ра те ља;

да је у за во ду уоче на по тре ба да се ма ло лет ни тра жи о ци ази ла раз ли чи тог по ла сме шта ју 
одво је но, али ка ко је број де вој чи ца без прат ње ве о ма ма ли, а не по сто је усло ви за опре-
ма ње про сто ри ја за оба по ла, по сто је про сто ри је са мо за при јем ма ло лет них де ча ка;

да чи ње ни ца да је ма ло лет них де вој чи ца знат но ма ње не тре ба да бу де оправ да ње за 
не по сто ја ње од го ва ра ју ћих про сто ри ја за њи хов при хват.

1.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је,114 па је у то ку по ступ ка за тра же но из ја шње ње За во да за 
вас пи та ње омла ди не у Ни шу.

1.4. У из ја шње њу М. О, ди рек то ра За во да за вас пи та ње омла ди не у Ни шу, на ве де но је сле-
де ће:

да је За вод за вас пи та ње омла ди не у Ни шу уста но ва со ци јал не за шти те ко ја се ба ви збри-
ња ва њем, вас пи та њем и обра зо ва њем де це са про бле ми ма у по на ша њу уз ра ста од 15 до 
18 го ди на, као и мла ђих пу но лет них ли ца ко ји ма је из ре че на вас пит на ме ра — упу ћи ва ње 
у вас пит ну уста но ву;

да при за во ду по сто ји и При хват на ста ни ца за при вре ме ни при хват де це ко ја се на ђу у 
скит њи ван ме ста пре би ва ли шта, а да је од де цем бра 2010. го ди не уред бом Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, као рад на је ди ни ца уста но вљен Цен-
тар за сме штај ма ло лет них стра них ли ца — ази ла на та, чи ји је ка па ци тет 10 ко ри сни ка;

да се за вод ви ше пу та обра ћао над ле жном ми ни стар ству ра ди до би ја ња фи нан сиј ске 
по мо ћи, али да је она из о ста ла, та ко да се При хват на ста ни ца ко ри сти за сме штај стра них 
ма ло лет них ли ца;

да је у про те клом пе ри о ду са мо јед на ма ло лет на жен ска осо ба, ко ја је би ла са ро ђе ним 
бра том, бо ра ви ла у 2011. го ди ни у Цен тру за при хват ма ло лет них стра на ца и том при ли-
ком је би ла из дво је на у по себ ну про сто ри ју;

да тре нут но у За во ду за вас пи та ње омла ди не у Ни шу бо ра ви 11 ма ло лет них стра них ли ца 
му шког по ла (се дам из Бан гла де ша, је дан из Па ле сти не и три из Су да на);

да се у за во ду де ча ци и де вој чи це одво је но сме шта ју, у по себ не про сто ри је, а за њи хов 
при вре ме ни сме штај ко ри сте се му шка и жен ска при хват на ста ни ца;

114 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да је од кон сти ту и са ња За во да за вас пи та ње омла ди не у Ни шу бо ра ви ло укуп но 65 стра-
них ма ло лет них ли ца, а да у до са да шњем ра ду ни је би ло ни ка кве дис кри ми на ци је де вој-
чи ца ко је у Ср би ји тра же азил, јер их ни је би ло на сме шта ју.

.      
2.1. Уви дом у Уред бу о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те115 и на во де из из ја шње ња, утвр-

ђе но је да Уста но ва за вас пи та ње де це и омла ди не „Ниш” у Ни шу у свом са ста ву има 
и Рад ну је ди ни цу Цен тар за ма ло лет не стран це, чи ји су ко ри сни ци стра ни др жа вља ни, 
од но сно, ли ца без др жа вљан ства и без прат ње, са ка па ци те том од 10 ко ри сни ка.

2.2. Из на во да из из ја шње ња ди рек то ра За во да за вас пи та ње омла ди не у Ни шу утвр ђе но је 
да је од осни ва ња Цен тра за ма ло лет не стран це (де цем бар 2010. го ди не), са мо јед на 
де вој чи ца, ко ја је би ла са бра том, бо ра ви ла у цен тру у то ку 2011. го ди не, као и да је она 
би ла из дво је на у по себ ну про сто ри ју. Утвр ђе но је и да се у овом цен тру ма ло лет на стра-
на ли ца му шког и жен ског по ла сме шта ју одво је но, у по себ не про сто ри је, од но сно, при-
хват не ста ни це као при вре ме ни сме штај, а да тре нут но у за во ду бо ра ви 11 ма ло лет них 
стра них ли ца му шког по ла (се дам из Бан гла де ша, јед но из Па ле сти не и три из Су да на).

2.3. Из на во да из при ту жбе и из ја шње ња утвр ђе но је да су усло ви сме шта ја у За во ду за 
вас пи та ње омла ди не у Ни шу не а де кват ни, с об зи ром да не по сто ји про сто ри ја за ову 
на ме ну, већ се као при вре ме но ре ше ње за сме штај стра них ма ло лет них ли ца ко ри сти 
при хват на ста ни ца за де вој чи це и де ча ке.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, це-

ни ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, ре ле вант не прав не про пи се ко ји ре гу ли шу 
пра ва и оба ве зе ли ца ко ја у Ре пу бли ци Ср би ји тра же азил, као про пи се и у обла сти за-
шти те од дис кри ми на ци је.

3.2. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста-
ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но утвр ди ти да ли су по сту па њем над ле жне уста-
но ва за вас пи та ње омла ди не у Ни шу дис кри ми ни са не ма ло лет не де вој чи це ко је тра же 
азил у Ср би ји.

  
3.3. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-

115 „Сл. гла сник РС”, бр. 16/12
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ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.116

3.4. Устав Ре пу бли ке Ср би је117 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.118 Од ред бом 
чл. 39. ст. 3. Уста ва РС про пи са но је да се ула зак стра на ца у Ре пу бли ку Ср би ју и бо ра вак 
у њој уре ђу је за ко ном, а да стра нац мо же би ти про те ран са мо на осно ву од лу ке над ле-
жног ор га на, у за ко ном про пи са ном по ступ ку, ако му је обез бе ђе но пра во жал бе, и то 
са мо та мо где му не пре ти про гон због ње го ве ра се, по ла, ве ре, на ци о нал не при пад но-
сти, др жа вљан ства, при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној гру пи, по ли тич ког ми шље ња 
или где му не пре ти озбиљ но кр ше ње пра ва за јем че них овим уста вом.

3.5. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је, ко ји у чл. 4. про пи су је да су сви јед на ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку прав ну 
за шти ту, без об зи ра на лич на свој ства, те да је сва ко ду жан да по шту је на че ло јед на-
ко сти, од но сно за бра ну дис кри ми на ци је. Об ли ци дис кри ми на ци је су, пре ма од ред би 
чл. 5 не по сред на и по сред на дис кри ми на ци ја, као и по вре да на че ла јед на ких пра ва и 
оба ве за, по зи ва ње на од го вор ност, удру жи ва ње ра ди вр ше ња дис кри ми на ци је, го вор 
мр жње и уз не ми ра ва ње и по ни жа ва ју ће по сту па ње. Од ред бом чл. 6. За ко на о за бра-
ни дис кри ми на ци је про пи са но је да не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли-
це или гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства у ис тој или слич ној 
си ту а ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или про пу шта њем, ста вља ју или су ста вље ни у 
не по вољ ни ји по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај. Од ред ба-
ма чл. 15-27. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је де фи ни са ни су по себ ни слу ча је ви дис-
кри ми на ци је. По ред оста лог, чл. 20. је ре гу ли са на дис кри ми на ци ја на осно ву по ла, док 
је чл. 22 про пи са но да сва ко де те, од но сно ма ло лет ник има јед на ка пра ва и за шти ту у 
по ро ди ци, дру штву и др жа ви, без об зи ра на ње го ва или лич на свој ства ро ди те ља, ста-
ра те ља и чла но ва по ро ди це.

3.6. За ко ном о ази лу119 про пи са на су на че ла, усло ви и по сту пак за до би ја ње и пре ста нак ази-
ла, као и по ло жај, пра ва и оба ве зе ли ца ко ја тра же азил и ли ца ко ји ма је при зна то пра-
во ази ла у Ре пу бли ци Ср би ји. Пре ма од ред би чл. 2 овог за ко на, ма ло лет ник без прат ње 
је стра нац ко ји ни је на вр шио осам на ест го ди на жи во та и ко ји при ли ком ула ска у Ре пу-
бли ку Ср би ју не ма, или је на кон ула ска у њу, остао без прат ње ро ди те ља или ста ра те ља. 
У пoступ ку oдoбрaвaњa aзилa у Рeпублици Србиjи зaбрaњeнa je свaкa дискриминaциja 
пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, бoje, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, 
друш твeнoг пoрeклa или сличнoг стaтусa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или 
другoг убeђeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти или интeлeк туaлнoг, сeнзoрнoг 
oднoснo физичкoг инвaлидитeтa.120 У пoступ ку aзилa вoдићe сe рaчунa o спeцифичнoj 
ситуaциjи лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa кoja трaжe aзил, кao штo су мaлoлeтници, лицa 

116 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
117 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
118 Чл. 21. Уста ва РС
119 „Сл. гла сник РС”, бр. 109/07
120 Чл. 7. За ко на о ази лу
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пoтпунo или дeлимичнo лишeнa пoслoвнe спoсoбнoсти, дeцa oдвojeнa oд рoдитeљa 
или стaрaтeљa, oсoбe сa инвaлидитeтoм, стaрe oсoбe, трудницe, сaмoхрaни рoдитeљи 
сa мaлoлeтнoм дeцoм и лицa кoja су билa излoжeнa мучeњу, силoвaњу или дру гим тeш-
ким oблицимa психoлoшк oг, физичкoг или сeксуaлнoг нaсиљa.121 Пре ма од ред би чл. 
19. у по ступ ку по во дом зах те ва за азил и пре ста нак тог пра ва, у пр вом сте пе ну од лу ке 
до но си над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, а уко-
ли ко се ра ди о ма ло лет ни ку без прат ње, као и по слов но не спо соб ном ли цу ко је не ма 
за кон ског за ступ ни ка, ор ган ста ра тељ ства, пре под но ше ња зах те ва за азил, од ре ди ће 
ста ра те ља, у скла ду са за ко ном.

              
3.7. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис пи та ла је чи ње нич не на во де из при ту жбе и 

из ја шње ња са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је ка ко би утвр ди ла да ли је у 
кон крет ном слу ча ју уста но ва за вас пи та ње омла ди не у Ни шу, при ли ком пру жа ња услу-
ге сме шта ја ма ло лет них тра жи ла ца ази ла, раз ли чи то тре ти ра ла де вој чи це и де ча ке ко-
ји бо ра ве у овој уста но ви до сме шта ја у је дан од цен та ра за азил у Ре пу бли ци Ср би ји. На 
осно ву утвр ђе них чи ње ни ца про из ла зи да пр ви кон такт са стра ним ли ци ма оства ру је 
над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, те уко ли ко се 
он/она из ја сни као ма ло лет но ли це, кон так ти ра се ме сно над ле жни цен тар за со ци јал-
ни рад ко ји по ста вља при вре ме ног ста ра те ља. На кон то га, ма ло лет но ли це се сме шта 
у За вод за вас пи та ње де це и омла ди не у Бе о гра ду или у За вод за вас пи та ње омла ди не 
у Ни шу. Уко ли ко се из ја сни да тра жи азил, упу ћу је се у је дан од цен та ра за азил у Ре пу-
бли ци Ср би ји, ко ји се на ла зе у Бо го ва ђи и Ба њи Ко ви ља чи. На осно ву на во да из из ја-
шње ња утвр ђе но је да у за во ду у Ни шу по сто је „ма те ри јал ни и стам бе ни про бле ми, 
због че га се при хват на ста ни ца (жен ска и му шка) ко ри сте као при вре ме но ре ше ње”. 
Због ло ших усло ва, ка ко је на ве де но у из ја шње њу ди рек то ра овог за во да, ви ше пу та су 
се обра ћа ли над ле жном ми ни стар ству за фи нан сиј ску по моћ, али по моћ ни су до би ли.

3.8. С об зи ром на утвр ђе но чи ње нич но ста ње, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да је, са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, по треб но утвр ди ти ка кво 
је по сту па ње За во да за вас пи та ње омла ди не у Ни шу, у слу ча ју ка да у овој уста но ви 
бо ра ве ма ло лет не де вој чи це, од но сно, има ли раз ли ке у по сту па њу пре ма де ча ци ма и 
де вој чи ца ма.

3.9. По во дом на во да из при ту жбе да је „по сле ди ца не до вољ но из дво је них сред ста ва за 
рад и опре ма ње овог за во да дис кри ми на ци ја де вој чи ца ко је у Ср би ји тра же азил, с 
об зи ром да не по сто је од го ва ра ју ће про сто ри је за њи хов при хват” По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да то ком по ступ ка ни су по ну ђе ни до ка зи ко ји би 
по твр ди ли ове на во де. Са дру ге стра не, ди рек тор За во да за вас пи та ње омла ди не у Ни-
шу на вео је у из ја шње њу да је са мо јед на ма ло лет на де вој чи ца, за јед но са бра том, бо-
ра ви ла у 2011. го ди ни у за во ду, као и да је би ла из дво је на у по себ ну про сто ри ју.

3.10. Иако ни је спор на чи ње ни ца да је ма ло лет них де вој чи ца ко је бо ра ве у за во ду у Ни шу 
знат но ма ње од ма ло лет них де ча ка, под но си лац при ту жбе у кон крет ном слу ча ју ни је 
под нео до ка зе ко ји ма пот кре пљу је на во де из при ту жбе да је де вој чи ца ма ње услед 
не по сто ја ња од го ва ра ју ћих про сто ри ја за сме штај де вој чи ца, од но сно, ни је под нео до-

121 Чл. 15. За ко на о ази лу
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ка зе ко ји ма би учи нио ве ро ват ним по сто ја ње узроч но-по сле дич не ве зе из ме ђу лич ног 
свој ства (по ла ма ло лет них тра жи ла ца ази ла) и учи ње ног ак та (по сту па ња за во да), што 
је би ла оба ве за под но си о ца при ту жбе, у скла ду са од ред бом чл. 35. ст. 2. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је ко јом је про пи са но да се уз при ту жбу до ста вља ју до ка зи о пре-
тр пље ном ак ту дис кри ми на ци је. Због то га, у кон крет ном слу ча ју, ни је утвр ђе но да су 
ма ло лет не де вој чи це ко је бо ра ве у За во ду за вас пи та ње омла ди не у Ни шу до сме шта ја 
у је дан од цен та ра за азил, дис кри ми ни са не на осно ву по ла.

.   
Ни је утвр ђе но да је За вод за вас пи та ње омла ди не у Ни шу дис кри ми на тор но по сту пао при-

ли ком сме шта ја ма ло лет них де вој чи ца ко је бо ра ве у овој уста но ви до сме шта ја у је дан од 
цен та ра за азил у Ре пу бли ци Ср би ји.
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При ту жба Г. Ђ. про тив П. у. Ч. Б. због дис кри ми на ци је на осно ву по ла
у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња

дел. бр. 631 / 17.5.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе Г. Ђ. из Н. Б. про тив П. у. „Ч. Б.” 
из Н. Б, ко ју за сту па ди рек тор ка С. Ф. У при ту жби је на ве де но да је ћер ка Г. Ђ. 

глу ми ла у но во го ди шњој пред ста ви у пред школ ској уста но ви и да је ова пред ста ва оби-
ло ва ла сте ре о ти пи ма. У то ку пред ста ве де ча ци су увек ста ја ли ис пред де вој чи ца, док су 
глу ми ли и пе ва ли, а де вој чи це су ста ја ле иза њих као „украс”. Та ко ђе, де ча ци су глу ми ли 
оче ве ко ји чи та ју но ви не, гле да ју те ле ви зи ју и го во ре мај ка ма да ућут ка ју де цу, глу ми ли 
су и де ча ке ко ји се ту ку у шко ли или „дра ме” да им се не што ку пи, док су де вој чи це глу-
ми ле мај ке ко је ку ва ју или де вој ке ко је се „са мо” обла че и шмин ка ју. По ред то га де вој-
чи це су то ком при ред бе, на пр ву по гре шну реч гру бо скла ња не са сце не. С дру ге стра не, 
пред школ ска уста но ва твр ди да у пред ста ви ни је би ло дис кри ми на ци је на осно ву по ла 
и сек су ал не ори јен та ци је, као и да де вој чи ца ни је гру бо скло ње на са сце не. Пре гле дом 
сним ка пред ста ве утвр ђе но је да је на са мом по чет ку пред ста ве, учи тељ глу ме на ја вио 
„ма ле глум це”, иако су де вој чи це та ко ђе има ле сво је уло ге, а у не ким де ло ви ма пред ста-
ве де вој чи це су ста ја ле у по след њем ре ду, док су ис кљу чи во де ча ци за у зи ма ли пр ве ре-
до ве. По ред то га, у јед ном де лу пред ста ве де вој чи ца мо ли бра та за од ла зак на ро ђен дан, 
чи ме су про мо ви са ни сте ре о ти пи и не јед на кост по ло ва. У то ку пред ста ве, учи тељ глу ме 
је имао по др жа ва ју ћи став пре ма де ча ци ма то ком пред ста ве и ка да су пра ви ли гре шке, 
док је пре ма де вој чи ца ма имао не га ти ван став ка да су гре ши ле. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти да ла је ми шље ње да ова пред ста ва по др жа ва пред ра су де и сте ре о ти пе 
о уло га ма по ло ва, те да је пред школ ска уста но ва из вр ши ла дис кри ми на ци ју. Због то га 
је овој уста но ви пре по ру че но да ор га ни зу је про гра ме за де цу еду ка тив ног ка рак те ра на 
те му ис ко ре њи ва ња пред ра су да за сно ва них на сте ре о тип ним уло га ма по ло ва, да ор га-
ни зу је обу ку за за по сле не ко ји ра де са де цом на те му за бра не дис кри ми на ци је, ка ко би 
по ста ли осе тљи ви ји на дис кри ми на ци ју, као и да во ди ра чу на да се у бу ду ћим пред ста-
ва ма и дру гим ак тив но сти ма не ши ре иде је и ста во ви ко ји ма се по др жа ва ју пред ра су де 
ко је су за сно ва не на сте ре о тип ним уло га ма по ло ва.

  
Одр жа ва њем но во го ди шње пред ста ве 22. де цем бра 2011. го ди не, у ко јој су де ца глу ми ла, 

и у ко јој је део глу мач ког из во ђе ња по др жа вао пред ра су де и дру штве не обра сце ко ји су за-
сно ва ни на сте ре о тип ним уло га ма по ло ва, ПУ „Ч. Б.” из Н. Б. из вр ши ла је акт дис кри ми на ци је 
на осно ву по ла, за бра њен чл. 20. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гим про пи си ма.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чл. 33. ст. 1. т. 1. и чл. 39. ст. 2. За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, да је ПУ „Ч. Б.” из Н. Б.
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С. Ф, ди рек тор ка ПУ „Ч. Б.” ор га ни зо ва ће ра ди о ни це, од но сно, про гра ме за де цу еду ка-

тив ног ка рак те ра на те му ис ко ре њи ва ња пред ра су да за сно ва них на сте ре о тип ним уло га-
ма по ло ва, са ци љем про мо ви са ња јед на ко сти по ло ва.

С. Ф, ди рек тор ка ПУ „Ч. Б.” ор га ни зо ва ће, уз по др шку и по моћ струч ња ка у обла сти де чи је 
пси хо ло ги је и не ди скри ми на ци је, обу ку и струч но уса вр ша ва ње за за по сле не и спољ не 
са рад ни ке ко ји ра де са де цом на те му за бра не дис кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла 
ве ћа сен зи би ли са ност за пре по зна ва ње дис кри ми на ци је.

С. Ф, ди рек тор ка ПУ „Ч. Б.”, во ди ће ра чу на да се убу ду ће, ор га ни зо ва њем пред ста ва и дру-
гих ак тив но сти у окви ру оба вља ња де лат но сти пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња, 
не ши ре иде је и ста во ви ко ји ма се по др жа ва ју пред ра су де и дру штве ни обра сци ко ји су 
за сно ва ни на сте ре о тип ним уло га ма по ло ва.

С. Ф, ди рек тор ка ПУ „Ч. Б.” оба ве сти ће По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти, у ро ку од 
30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком, о ме ра ма ко је ће спро ве сти у ци љу 
по сту па ња по пре по ру ци.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу Г. Ђ, мај ке де вој чи це ко ја је 
упи са на у ПУ „Ч. Б.” из Н. Б, у ко јој је на ве де но да су у но во го ди шњој пред ста ви де ца „на во-
ђе на” на ста во ве да је ко рум пи ра ност ле ка ра при хва тљи ва, као и да је пред ста вом из вр ше на 
дис кри ми на ци ја по осно ву по ла и сек су ал не ори јен та ци је.

У при ту жби је из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је 22. де цем бра 2011. го ди не у ПУ „Ч. Б.” одр жа на но во го ди шња пред ста ва ко ју су из-
во ди ла де ца из ста ри је и сред ње гру пе, а ко ја је оби ло ва ла по тен ци ра њем дис кри ми на-
тор них сте ре о ти па;

да је под но си тељ ка при ту жбе мај ка јед не од уче сни ца ове пред ста ве, као и да је сво је 
при мед бе на са др жај пред ста ве, пре све га на по тен ци ра ње „дис кри ми на тор них сте ре о-
ти па” у пред ста ви, из не ла С. Ф. ди рек тор ки ПУ и учи те љу глу ме У.

да су ове при мед бе иза зва ле не га тив ну ре ак ци ју ди рек тор ке ПУ и учи те ља глу ме У, као и 
да су у том раз го во ру та ко ђе из но си ли дис кри ми на тор не ста во ве по осно ву по ла и сек су-
ал не ори јен та ци је;

да су ди рек тор ка ПУ и учи тељ глу ме, том при ли ком из ме ђу оста лог из ја ви ли: „то су са мо 
де ца, она во ле сте ре о ти пе…”, „…то на шта се Ви бу ни те су тра ди ци о нал не па три јар хал не 
вред но сти…”, „…ва ма је и ме сто у ку хи њи…”, „…Ви ми сли те да мо же те да ме кон тро ли-
ши те…”, „…не ће те ваљ да да ми уво ди те геј па ра ду у вр тић…”, „…од свих сам ово мо гла да 
оче ку јем, али од Вас не…” и др.;

да су у то ку пред ста ве у груп ним при ка зи ма де ча ци увек ста ја ли ис пред де вој чи ца, да су 
глу ми ли и пе ва ли, а де вој чи це су ста ја ле иза њих из и гра ва ју ћи де кор. У то ку пред ста ве 
де ча ци су глу ми ли оче ве ко ји чи та ју но ви не, гле да ју те ле ви зи ју и ко ји го во ре мај ка ма да 
ућут ка ју де цу, глу ми ли су и де ча ке ко ји се ту ку у шко ли или „дра ме” да им се не што ку-
пи. Де вој чи це су глу ми ле мај ке ко је ку ва ју у ку хи њи или де вој ке ко је се „са мо” обла че и 
шмин ка ју.
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да се де ча ци ма у то ку при ред бе, у слу ча ју ка да су по два де ча ка при пре ми ла уло гу, го-
во ри ло „од глу ми те обо ји ца, па ће мо ви де ти ко ји је бо љи”, док су де вој чи це то ком при-
ред бе, на пр ву по гре шну реч (нпр. ка да уме сто „…ма ма, мо гу ли да ку пим сла до лед…” 
из го во ри „…ма ма мо гу ли да ку пим чо ко ла ду…”) од стра њи ва не ре чи ма „скло ни се” и уз 
гру бо скла ња ње ру ком;

да је у јед ном де лу пред ста ве „док тор зах те вао од за хвал ног па ци јен та да чо ко ла ду ко ју 
је до нео по је де сам, а да док то ру са зи да ве ли ку ку ћу”;

да сва ко има пра во на соп стве ни став, али не и на „по сту лат ње го вог на ме та ња”, по го то ву 
ако се ра ди о по пу ла ци ји де це из ме ђу 4 и 7 го ди на, ко ја су у фа зи ин тен зив ног пси хо сек-
су ал ног раз во ја.

да је под но си тељ ка при ту жбе упу ти ла и пи са ну мол бу ди рек тор ки да по сту па у скла ду са 
За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је и За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва-
њу, са ци љем да спре чи бу ду ће слич не до га ђа је, што под ра зу ме ва и да ћер ка под но си-
тељ ке при ту жбе не сно си по сле ди це ан ти ди скри ми на тор ног ста ва сво је мај ке.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла je по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, па је од С. Ф, ди рек тор ке ПУ „Ч. Б.” из Н. Б. за тра же но из ја шње ње о осно ва-
но сти и на во ди ма при ту жбе.

ПУ „Ч. Б.” до ста ви ла је из ја шње ње у ко јем је из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је од мах по са зна њу да Г. Ђ. има при мед бу на кон цепт по зо ри шне пред ста ве, за мо ље-
на да до ђе у по себ ну про сто ри ју где је био по зван и У, учи тељ глу ме и са рад ник у на ста ви. 
На ве де но је и да ди на ми ка тог раз го во ра ни је те кла у до бром сме ру, јер су емо ци је по че-
ле да се осло ба ђа ју. Ка ко се не би ре ме ти ла да ља ко му ни ка ци ја и по тен ци јал но по ква ри-
ли ин тер пер со нал ни од но си, од лу че но је да се раз го вор на ста ви дру гом при ли ком;

да је већ на кон два да на одр жан са ста нак са учи те љем глу ме, у ци љу иден ти фи ка ци-
је евен ту ал не род не или сек су ал не дис кри ми на ци је, а та да је пре гле дан и ви део за пис 
пред ста ве;

да је ди рек тор ка ПУ „Ч. Б.”, на кон овог раз го во ра и пре гле да ви део за пи са, утвр ди ла да у 
пред ста ви ни је би ло дис кри ми на ци је на осно ву по ла и сек су ал не ори јен та ци је, као и да 
ћер ка Г. Ђ. ни је би ла од стра ње на ре чи ма „скло ни се” и ни је би ла гру бо скло ње на ру ком;

да је на осно ву ис ка за учи те ља глу ме, циљ про гра ма био под сти ца ње де чи јег драм ског 
ства ра ла штва, кре а тив но сти и ху мо ра, и њи хо ва афир ма ци ја кроз при пре му и спро во ђе-
ње пред ста ва, а те ма овог квар тал ног пе ри о да је би ла са ти рич ни/сар ка стич ни сцен ски 
ко лаж на те му сва ко дне ви це. Да циљ ве ли ког хе у ри стич ког по тен ци ја ла ко ји но си са ма 
пред ста ва, ни је био по ста вља ње ни ка квог иде ал ног про то ти па док то ра, мај ке, оца и сл, 
већ упра во да се кроз има ги на тив не игре де це раз ви ју кре а тив ност и ху мор;

да је став ПУ „Ч. Б.” да се де ци, кроз за јед нич ку ак тив ност и уз фи но по де ше ну по др шку, 
омо гу ћи и под стак не про гре си ван раз вој. Про грам ПУ „Ч. Б.” усво јен је без при мед бе Ми-
ни стар ства про све те и на у ке и при ме њу је се у скла ду са за кон ским од ред ба ма, а вас пит-
но-обра зов ни рад се при ла го ђа ва ка ко груп ним про це си ма, та ко и по је ди нач ним по тре-
ба ма де це;

да је не спо ра зум ко ји се до го дио 22. де цем бра 2011. го ди не, ре шен 31. де цем бра са Г. Ђ, 
од но сно, оба вљен је ми ран и при ја тељ ски раз го вор, а ње на ћер ка ни је сно си ла, ни ти ће 
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сно си ти би ло ка кве по сле ди це ан ти ди скри ми на тор ног ста ва Г. Ђ. Те ма ти ка сле де ће пред-
ста ве, ко ја је у про це су ства ра ња, за до во ља ва по ме ну те ста во ве и уве ре ња.

На кнад но је уз из ја шње ње на при ту жбу, на зах тев По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти 
до ста вљен и ви део за пис но во го ди шње пред ста ве ко ја је одр жа на 22. де цем бра 2011. го ди не.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је све на во де са др жа не у при ту жби 
и из ја шње њу на при ту жбу, до ста вље не до ка зе, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти 
за шти те од дис кри ми на ци је.

Ана ли зом на во да при ту жбе и из ја шње ња, не мо же се са си гур но шћу утвр ди ти да су ди-
рек тор ка ПУ и учи тељ глу ме из но си ли дис кри ми на тор не ста во ве у раз го во ру ко ји су во ди ли 
са Г. Ђ, по во дом ње них при ме да ба на са др жај пред ста ве. У при ту жби је на ве де но да су С. Ф. и 
учи тељ глу ме из ја ви ли, из ме ђу оста лог, и: „…то су са мо де ца, она во ле сте ре о ти пе…”, „…то 
на шта се Ви бу ни те су тра ди ци о нал не па три јар хал не вред но сти…”, „…Ва ма је и ме сто у 
ку хи њи…”, „…Ви ми сли те да мо же те да ме кон тро ли ши те…”, „…не ће те ваљ да да ми уво-
ди те геј па ра ду у вр тић…”, и др. С. Ф. је, у де лу из ја шње ња ко ји се од но сио на овај са ста нак, 
на ве ла да: „…ди на ми ка овог раз го во ра ни је те кла у до бром сме ру, јер су емо ци је по че ле да 
се осло ба ђа ју…”, али ни је оспо ри ла на во де при ту жбе.

Да ље, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је ди рек тор ка ПУ у из ја шње-
њу на ве ла да је, на кон раз го во ра са У, учи те љем глу ме и пре гле дом ви део за пи са пред ста ве, 
утвр ди ла да њен са др жај ни је дис кри ми на то ран на осно ву по ла и сек су ал не ори јен та ци је.

Пре гле дом ви део за пи са пред ста ве утвр ђе но је да се но во го ди шња пред ста ва са сто ја ла из 
не ко ли ко де ло ва, да су де ца ре ци то ва ла, пе ва ла и глу ми ла у крат ким ске че ви ма. У кон крет-
ном слу ча ју, спор ни су са мо де ло ви глу мач ког из во ђе ња (крат ки ске че ви). Уви дом у ви део за-
пис утвр ђе но је да је учи тељ глу ме на са мом по чет ку де ла глу мач ког из во ђе ња на ја вио „ма ле 
глум це”, иако су де вој чи це та ко ђе има ле сво је уло ге, од но сно, из о ста ла је на ја ва за де вој чи-
це. У по је ди ним сег мен ти ма глу мач ког де ла ове пред ста ве де вој чи це су ста ја ле у по след њем 
ре ду, док су ис кљу чи во де ча ци за у зи ма ли пр ве ре до ве.

Ана ли зом истог до ка за, утвр ђе но је и да су у де лу пред ста ве у ко јем су де чак и де вој чи ца 
глу ми ли се стру и бра та, та ко ђе про мо ви са ни сте ре о ти пи и не јед на кост по ло ва. На и ме, де-
вој чи ца је не дво сми сле но ста вље на у пот чи ње ни по ло жај, јер мо ли за од ла зак на ро ђен дан, 
та ко што кле чи ис пред свог бра та ко ји јој на кра ју и да је одо бре ње. Ова квим ста вом се ја сно 
про мо ви ше сте ре о тип на иде ја до ми нант не уло ге му шког де те та у по ро ди ци, као и пот чи ње-
ност же не у сва ко днев ном жи во ту од нај ра ни јих да на.

Та ко ђе, утвр ђе но је и да је учи тељ глу ме имао по др жа ва ју ћи став пре ма де ча ци ма то ком 
пред ста ве и ка да су пра ви ли гре шке, али не и пре ма де вој чи ца ма, као што је при мер де вој чи-
це ко ја је би ла за ме ње на дру гом де вој чи цом јер је по гре ши ла текст, а на на чин ко ји ни је био 
по др жа ва ју ћи.

У де лу пред ста ве у ко јем се де вој чи це спре ма ју за од ла зак у по зо ри ште очи глед ни су, та-
ко ђе, сте ре о ти пи и про мо ви са на је не рав но прав ност по ло ва. Уло га де вој чи ца би ла је да се 
шмин ка ју, че шља ју, ста вља ју пар фе ме, сто је ис пред огле да ла и слич но. По но во је про мо ви са-
на сте ре о тип на иде ја до ми нант не уло ге му шког де те та у по ро ди ци, јер су де вој чи це не ко ли ко 
пу та по ку ша ва ле да кре ну у по зо ри ште, али су се стал но вра ћа ле због мла ђег бра та ко ји је 
пла као и зах те вао од њих да му ку пе раз ли чи те ства ри. На кра ју су де вој чи це оста ле код ку ће, 
јер су због стал ног вра ћа ња за ка сни ле на по зо ри шну пред ста ву.



140  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да Устав Ре пу бли ке Ср би је122 у чл. 21. про пи су је да су пред 
Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је за бра њен сва ки об лик дис кри ми на ци је по би ло ком 
осно ву, а у чл. 15. про пи су је да др жа ва јам чи рав но прав ност же на и му шка ра ца и раз ви ја по-
ли ти ку јед на ких мо гућ но сти. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о 
за бра ни дис кри ми на ци је, та ко што је од ред бом чл. 2. ст. 1. т. 1. дис кри ми на ци ја де фи ни са на 
као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње 
(ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла-
но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се 
за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком 
по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној 
ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва-
ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству 
у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је чл. 19. за бра њу је дис кри-
ми на ци ју у обла сти обра зо ва ња, та ко што про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, 
основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма. 
Истим чла ном је за бра ње но ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа-
ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, 
оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно 
обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на 
дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

Од ред бом чл. 20. ст. 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да дис кри ми на ци ја 
на осно ву по ла по сто ји ако се по сту па про тив но на че лу рав но прав но сти по ло ва, од но сно на-
че лу по што ва ња јед на ких пра ва и сло бо да же на и му шка ра ца у по ли тич ком, еко ном ском, кул-
тур ном и дру гом аспек ту јав ног, про фе си о нал ног при ват ног и по ро дич ног жи во та, а ста вом 2. 
истог чла на про пи са но је да је за бра ње но за го ва ра ње, по др жа ва ње и по сту па ње у скла ду са 
пред ра су да ма, оби ча ји ма и дру гим дру штве ним обра сци ма по на ша ња ко ји су за сно ва ни на 
иде ји под ре ђе но сти или над ре ђе но сти по ло ва, од но сно сте ре о тип них уло га по ло ва.

За ко ном о рав но прав но сти по ло ва,123 чл. 31. про пи са но је, из ме ђу оста лог, и да је вас пи та-
ње о рав но прав но сти по ло ва са став ни део пред школ ског обра зо ва ња, док је ста вом 2. истог 
чла на про пи са но да се у окви ру на став них пла но ва и прoгрaмa, oднoснo студиjских прoгрaмa, 
oбeз бeђуje вaспитaњe o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, у ци љу прeвaзилaжeњa oгрaничaвajућих 
улoгa зaснoвaних нa пoлу, oслoбaђaњa oд стeрeoтипa зaснoвaних нa пoлу и прeдрaсудa 
зaснoвaних нa пoлу.

  По треб но је ука за ти и да се Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них до ку ме на та, 
оба ве за ла на по што ва ње пра ва и ме ђу на род них стан дар да у од ре ђе ним обла сти ма на ко је се 
до ку мен та од но се, па се та ко ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де-
те та,124 ко ја је ти ме по ста ла део уну тра шњег пра ва, оба ве за ла на по што ва ње пра ва де те та и 
обез бе ђи ва ње пра ва са др жа них у Кон вен ци ји сва ком де те ту под ње ном ју рис дик ци јом, без 
ика кве дис кри ми на ци је и без об зи ра на ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко 
или дру го убе ђе ње, на ци о нал но, ет нич ко или со ци јал но по ре кло, имов но ста ње, оне спо со-
бље ност, ро ђе ње или дру ги ста тус де те та, ње го вог ро ди те ља или ста ра те ља. У кон крет ном 

122 Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/2006).
123 За кон о рав но прав но сти по ло ва („Сл. гла сник РС”, бр. 104/2009)
124 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и 

„Сл. лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 4/96 и 2/97) 
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слу ча ју, од зна ча ја је чл. 29. Кон вен ци је о пра ви ма де те та ко јим је про пи са но да обра зо ва ње 
де те та тре ба, из ме ђу оста лог, да бу де усме ре но на при пре му де те та за од го во ран жи-
вот у сло бод ном дру штву, у ду ху раз у ме ва ња, ми ра, то ле ран ци је, јед на ко сти по ло ва и др. 
С тим у ве зи, нео п ход но је ука за ти и на Оп шти ко мен тар бр. 7125 Ко ми те та за пра ва де те та, ко ји 
у тре ћем де лу об ра ђу је прин ци пе и пра ва у ра ном де тињ ству. Ко ми тет за пра ва де те та ука зу-
је да гру пе ма ле де це не сме ју би ти дис кри ми ни са не, а по себ но на во ди да дис кри ми на ци ја 
жен ске де це пред ста вља озбиљ ну по вре ду пра ва, ко ја ути че на њи хов оп ста нак и све обла сти 
њи хо вих мла дих жи во та. Као при мер шта све пред ста вља дис кри ми на ци ју де вој чи ца, ука за-
но је да се од жен ске де це не мо же оче ки ва ти да пре у зму пре ко мер не по ро дич не оба ве зе, 
јер ти ме мо гу би ти ли ше не мо гућ но сти да ужи ва ју у ра ном де тињ ству.

На да ље, за овај пред мет је зна чај на и Кон вен ци ја о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри-
ми на ци је же на,126 ко ја у чл. 5. про пи су је да др жа ве чла ни це пред у зи ма ју све по де сне ме ре 
ра ди из ме не дру штве них и кул тур них оби ча ја у по гле ду по на ша ња му шка ра ца и же на да 
би се от кло ни ле пред ра су де, као и уоби ча је на и сва ка дру га прак са за сно ва на на схва та њу 
 о ин фе ри ор но сти или су пер и ор но сти јед ног или дру гог по ла или тра ди ци о нал ној уло зи му-
шкар ца, од но сно, же на.

У кон крет ном слу ча ју, има ју ћи у ви ду да је у пи та њу пред школ ска уста но ва, зна чај ни су и 
про пи си из обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас-
пи та ња,127 као је дан о ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, про пи су је и раз вој и по што ва ње ра-
сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле-
ран ци је и ува жа ва ња раз ли чи то сти. За бра на дис кри ми на ци је про пи са на је чл. 44. у ко јем је 
на ве де но да су у уста но ви за бра ње не ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју, oмaлoвaжaвajу, дис-
кри ми ни шу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, 
jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и 
инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, 
oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aк тивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje. За кон 
о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу128 про пи су је у чл. 1. ст. 2. да се пред школ ско вас пи-
та ње и обра зо ва ње оства ру је у скла ду са Уста вом, за ко ном ко јим се уре ђу ју осно ве си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, по ла зе ћи од пра ва 
де те та, раз вој них, обра зов них, кул тур них, здрав стве них и со ци јал них по тре ба де це и по ро ди-
ца са де цом пред школ ског уз ра ста.

Кључ на два пи та ња ко ја се у овом слу ча ју по ста вља ју је су:

да ли су ди рек тор ка ПУ и учи тељ глу ме, у раз го во ру ко ји су во ди ли са под но си тељ ком 
при ту жбе на кон пред ста ве, из не ли ста во ве ко ји пред ста вља ју дис кри ми на ци ју на осно ву 
по ла и сек су ал не ори јен та ци је, ка ко се то у при ту жби на во ди, као и

да ли је део де чи је но во го ди шње пред ста ве од 22. де цем бра 2011. го ди не, у де лу глу мач-
ког из во ђе ња де це, по др жа вао пред ра су де и дру штве не обра сце ко ји су за сно ва ни на 
сте ре о тип ним уло га ма по ло ва, од но сно, да ли су пре кр ше ни про пи си о за бра ни дис кри-
ми на ци је на ко је се ука зу је у при ту жби.

125 УН, Оп шти ко мен тар број 7 Ко ми те та за пра ва де те та: Оства ри ва ње пра ва у ра ном де тињ ству
126 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во-

ри”, бр 11/81) 
127 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) 
128 За кон о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу („Сл. гла сник РС”, бр. 18/2010)
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По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти 
са др жи на раз го во ра ко ји се, на кон де чи је пред ста ве, во дио из ме ђу под но си тељ ке при ту жбе, 
ди рек тор ке ПУ и учи те ља глу ме, јер ни јед на ни дру га стра на ни су по ну ди ле до ка зе ко ји ма 
би се ови на во ди по твр ди ли, од но сно, опо вр гли. Ме ђу тим, узи ма ју ћи у об зир све окол но сти 
овог слу ча ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на гла ша ва да је дис кри ми на ци ја, као и 
из но ше ње дис кри ми на тор них ста во ва, за бра ње на за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је, као и да се 
из но ше ње дис кри ми на тор них ста во ва и иде ја не мо же оправ да ти нпр. уз бур ка ним или осло-
бо ђе ним емо ци ја ма, од но сно, да је пред мет про це не у ова квим и слич ним слу ча је ви ма са мо 
ма ни фе сто ва но по на ша ње. По ред то га, по треб но је на по ме ну ти и да, са аспек та ан ти ди скри-
ми на ци о них про пи са, ни је од зна ча ја чи ње ни ца да ли је осо ба би ла све сна и има ла на ме ру 
да из но ше њем ста во ва или дру гим сво јим по на ша њем вр ши дис кри ми на ци ју. По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је по треб но да сви гра ђа ни и гра ђан ке, а по себ но они 
ко ји ра де са де цом, во де ра чу на да сво јим ста во ви ма не кр ше од ред бе За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је, од но сно, да не ши ре иде је за сно ва не на сте ре о ти пи ма, пред ра су да ма и дру гим 
дис кри ми на тор ним ста во ви ма. Ово је на ро чи то ва жно у кон крет ном слу ча ју, има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да ди рек тор ка ПУ, ка ко је и са ма на ве ла у из ја шње њу, ни је пре по зна ла дис кри ми-
на ци ју у де чи јој пред ста ви ко ја је би ла по вод за под но ше ње ове при ту жбе. Та ко ђе, очи глед но 
је да ди рек тор ка ПУ ни је до вољ но упо зна та са ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма, има ју-
ћи у ви ду чи ње ни цу да је у из ја шње њу на ве ла да је „утвр ди ла” да у но во го ди шњој де чи јој 
пред ста ви ни је би ло дис кри ми на ци је, што ука зу је да ни је упо зна та са од ред ба ма За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, ко јим је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, као 
цен трал но на ци о нал но те ло за бор бу про тив дис кри ми на ци је, од но сно, за шти ту рав но прав-
но сти, у чи јој је над ле жно сти да у по ступ ци ма по при ту жба ма због дис кри ми на ци је утвр ђу је 
да ли је дис кри ми на ци ја из вр ше на или ни је.

По пи та њу на во да из при ту жбе ко ји се од но се на са му де чи ју пред ста ву, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да је део де чи је но во го ди шње пред ста ве од 22. де цем-
бра 2011. го ди не, у де лу глу мач ког из во ђе ња де це, по др жа вао пред ра су де и дру штве не обра-
сце ко ји су за сно ва ни на сте ре о тип ним уло га ма по ло ва, од но сно, да су у кон крет ном слу ча ју 
пре кр ше не од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, али и дру гих до ма ћих и ме ђу на род-
них про пи са ко ји ма је за бра њен сва ки вид дис кри ми на ци је на осно ву по ла.

Са аспек та ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, не при хва тљи во је ко ри шће ње род но не ди-
фе рен ци ра ног (не сен зи тив ног) је зи ка, од но сно, у кон крет ном слу ча ју је не при хва тљи во да 
се за на ја ву пред ста ве ко ри сти са мо му шки гра ма тич ки род — „ма ли глум ци”, а да се уче шће 
де вој чи ца у пред ста ви не на ја вљу је, већ под ра зу ме ва ко ри шће њем му шког ро да. Има ју ћи у 
ви ду уз раст де це и чи ње ни цу да је у пи та њу уста но ва вас пи та ња и обра зо ва ња, ова ква на ја ва 
се не мо же прав да ти ти ме да се под из ра зом „глум ци” под ра зу ме ва ју и де вој чи це, од но сно, 
„глу ми це”.

На да ље, у пред ста ви је дис кри ми на ци ја де вој чи ца би ла очи глед на, уз про мо ви са ње сте-
ре о тип них иде ја и ста во ва о род ним од но си ма. Не при хва тљи во је да ис кљу чи во де ча ци у 
пред ста ви бу ду у пр вом ре ду, а да де вој чи це бу ду у по след њем ре ду, по ме ре не иза де ча ка, 
као и ста вља ње де вој чи ца у пот чи ње ни по ло жај (кле ча ње на ко ле ни ма, док мо ли бра та да јој 
до зво ли од ла зак на ро ђен дан), чи ме се не дво сми сле но ја сно про мо ви ше сте ре о тип на иде ја 
до ми нант не уло ге му шког де те та у по ро ди ци, као и пот чи ње ност же не (де вој чи це) у сва ко-
днев ном жи во ту. Слич на је си ту а ци ја и са де лом пред ста ве у ко јем се де вој чи це спре ма ју за 
од ла зак у по зо ри ште, и то из два раз ло га: а) на чин на ко ји се спре ма ју (шмин ка ње, до те ри-
ва ње, ста ја ње ис пред огле да ла и сл.) про бле ма ти чан је, јер при ка зу је као при хва тљи ву иде ју 
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же не-објек та од нај ра ни јег уз ра ста, и б) ка шње ње у по зо ри ште, ко је ре зул ти ра остан ком код 
ку ће, због стал ног вра ћа ња ра ди бри ге за мла ђег бра та. При то ме, не при хва тљи во је и по на-
ша ње учи те ља глу ме, ко ји има по др жа ва ју ћи став пре ма де ча ци ма то ком пред ста ве, та ко што 
их бо дри, хва ли и до зво ља ва да по но ве текст ка да по гре ше, али та кав став не ма пре ма де-
вој чи ца ма ко је глу ме у пред ста ви, чи ме пра ви очи глед ну раз ли ку из ме ђу де ча ка и де вој чи ца.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је од го вор ност вас пит но-обра зов них 
уста но ва на ро чи то на гла ше на, ка да је у пи та њу оп шта за бра на дис кри ми на ци је, има ју ћи у ви-
ду основ не прин ци пе обра зо ва ња, као нпр. обра зо ва ње и вас пи та ње без дис кри ми на ци је и 
из два ја ња по осно ву по ла, со ци јал не, кул тур не, ет нич ке, ре ли гиј ске или дру ге при пад но сти, 
као и по дру гим осно ви ма. Про пи са но је и да је на уста но ва ма обра зо ва ња и вас пи та ња, из-
ме ђу оста лог, про мо ви са ње ду ха то ле ран ци је, по што ва ња људ ских пра ва, јед на ко сти по ло ва 
и др, што до дат но ука зу је на не до пу сти вост ор га ни зо ва ња де чи јих пред ста ва ова квог са др жа-
ја, јер се њи ма по сто је ћи сте ре о ти пи одр жа ва ју и кон стру и шу но ви. То има по себ но не га тив не 
по сле ди це због чи ње ни це да је реч о де ци ни ског ка лен дар ског уз ра ста ко ји не ма ју до вољ но 
раз ви је ну кри тич ку свест да би мо гли да раз дво је сар ка стич ни тон од афир ма тив ног.

Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да је ПУ „Ч. 
Б.” из Н. Б. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву по ла, одр жа ва њем де чи је но во го ди шње 
пред ста ве 22. де цем бра 2011. го ди не, у ко јој је део глу мач ког из во ђе ња по др жа вао пред-
ра су де и дру штве не обра сце ко ји су за сно ва ни на сте ре о тип ним уло га ма по ло ва, а та ко ђе 
је из да ла и од го ва ра ју ће пре по ру ке за от кла ња ње по сле ди ца дис кри ми на тор ног по на ша ња.

Са др жи на пре по ру ка мо ти ви са на је по тре бом да се на нај бо љи на чин от кло не по сле ди це 
дис кри ми на тор ног ак та и пред у пре ди да ље дис кри ми на тор но по на ша ње, има ју ћи у ви ду за-
ко ном де фи ни сан оп шти циљ пре по ру ка. Нео п ход но је да ПУ „Ч. Б.” ор га ни зу је про гра ме за 
де цу еду ка тив ног ка рак те ра на те му ис ко ре њи ва ња пред ра су да за сно ва них на сте ре о тип ним 
уло га ма по ло ва, са ци љем про мо ви са ња јед на ко сти по ло ва. Та ко ђе, од из у зет не је ва жно сти 
ор га ни зо ва ње обу ке и струч ног уса вр ша ва ња за све за по сле не и спољ не са рад ни ке ко ји ра де 
са де цом на те му за бра не дис кри ми на ци је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли са ност за 
пре по зна ва ње дис кри ми на ци је, по себ но ако се има у ви ду за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца да ни 
на кон пре гле да ног ви део за пи са пред ста ве, ни су пре по зна ти дис кри ми на тор ни ста во ви и сте-
ре о тип не иде је. Због то га је пре по ру че но да се обу ке ор га ни зу ју уз по моћ и по др шку струч ња-
ка из обла сти де чи је пси хо ло ги је и не ди скри ми на ци је. На кра ју, по треб но је да ру ко вод ство 
и сви за по сле ни ПУ убу ду ће во де ра чу на да ор га ни зо ва њем пред ста ва и дру гих ак тив но сти у 
окви ру оба вља ња де лат но сти пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња, не ши ре иде је и ста во-
ве ко ји ма се по др жа ва ју пред ра су де и дру штве ни обра сци ко ји су за сно ва ни на сте ре о тип ним 
уло га ма по ло ва.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. став 1. тач ке 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње и 
пре по ру ку С. Ф, ди рек тор ки ПУ „Ч. Б.” из Н. Б. ра ди пред у зи ма ња ме ра у ци љу от кла ња ња по-
сле ди ца дис кри ми на ци је.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, ако ди рек тор ка ПУ „Ч. Б.” из Н. Б. не 
по сту пи по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, 
про тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да се ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти ће о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња 
и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба И. К. прoтив Вojнe гим на зи је збoг дискриминaциje
на oснoву пoлa у oблaсти oбрaзoвaњa 

бр. 07-00-603/2013-02 / 9.12.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе И. К. из Н. С. про тив Вој не 
гим на зи је у Бе о гра ду, због кон кур са за при јем кан ди да та из гра ђан ства у Вој-

ну гим на зи ју у школ ској 2013/2014. го ди ни, ко ји са др жи дис кри ми на то ран услов. У 
кон кур су за при јем кан ди да та из гра ђан ства у Вој ну гим на зи ју у школ ској 2013/2014. 
го ди ни, по ста вљен је услов да кан ди да ти бу ду му шког по ла. Еви дент но је да су по ста-
вља њем овог усло ва де вој чи це оне мо гу ће не да упи шу Вој ну гим на зи ју. По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је по ста вља ње овог усло ва акт не по сред не дис-
кри ми на ци је де вој чи ца. Због то га је да ла ми шље ње да је Ми ни стар ство од бра не Ре-
пу бли ке Ср би је, Сек тор за људ ске ре сур се, Упра ва за ка дро ве, про пи си ва њем усло ва 
ко ји се од но си на пол кан ди да та на кон кур су за при јем кан ди да та из гра ђан ства у Вој-
ну гим на зи ју у Бе о гра ду за школ ску 2013/2014. го ди ну, пре кр ши ло од ред бе За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је и За ко на о рав но прав но сти по ло ва. Ми ни стар ству од бра не 
Ре пу бли ке Ср би је је пре по ру че но да ускла ди текст кон кур са са ан ти ди скри ми на ци о-
ним про пи си ма, и то та ко што ће за сле де ћу школ ску го ди ну укло ни ти услов из кон-
кур са ко јим се оне мо гу ћа ва ју де вој чи це да кон ку ри шу за упис у Вој ну гим на зи ју, као 
и да убу ду ће во ди ра чу на да при ли ком про пи си ва ња кон курс них усло ва за упис на 
вој но о бра зов не уста но ве не кр ши про пи се За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру-
гих ан ти ди скри ми на ци о них про пи са.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла И. К. из Н. С, ко ју је 

под не ла про тив Вој не гим на зи је у Бе о гра ду због дис кри ми на ци је на осно ву по ла у 
обла сти обра зо ва ња.

1.2. У при ту жби је на ве де но:

да је на кон за вр ше не основ не шко ле же ле ла да шко ло ва ње на ста ви у Вој ној гим на зи ји;

да се ин фор ми са ла о упи су на ин тер нет пре зен та ци ји Вој не гим на зи је и да је ме ђу ин-
фор ма ци ја ма о упи су, као од го вор на пи та ње „Да ли де вој ке мо гу кон ку ри са ти за упис у 
Вој ну гим на зи ју”, на ве де но да кан ди да ти ко ји кон ку ри шу мо ра ју би ти му шкар ци;

да сма тра да је дис кри ми ни са на на осно ву по ла, јер јој је оне мо гу ћен упис у Вој ну гим на зи ју.

Уз при ту жбу је под не ла из вод са ин тер нет пре зен та ци је Вој не гим на зи је.

1.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о 



ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ТУ ЖБА МА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈУ ДЕ ЦЕ  145 

за бра ни дис кри ми на ци је,129 па је нај пре кон ста то ва ла да је оглас за при јем кан ди да та 
из гра ђан ства на Вој ну гим на зи ју у Бе о гра ду за школ ску 2013/2014. го ди ну об ја ви ла 
Упра ва за ка дро ве Сек то ра за људ ске ре сур се Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср-
би је. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је у огла су на ве де но да кон курс об ја вљу је „Упра ва 
за ка дро ве, Сек тор за људ ске ре сур се, Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је”, у то-
ку по ступ ка је за тра же но из ја шње ње пу ков ни ка М. С, на чел ни ка Вој не гим на зи је, Н. Р, 
ми ни стра од бра не, Ј. М, по моћ ни ка ми ни стра од бра не у Сек то ру за људ ске ре сур се и 
на чел ни ка Упра ве за ка дро ве Сек то ра за људ ске ре сур се Ми ни стар ства од бра не.

1.4. У из ја шње њу на при ту жбу пу ков ни ка М. С, на чел ни ка Вој не гим на зи је, из ме ђу оста лог, 
на ве де но је:

да осо ба ма жен ског по ла ни је омо гу ћен упис у Вој ну гим на зи ју, али да кон курс за упис на 
шко ло ва ње рас пи су је Упра ва за ка дро ве, Сек тор за људ ске ре сур се, Ми ни стар ство од бра-
не РС, од но сно, да по ста вља ње усло ва упи са ни је у над ле жно сти Вој не гим на зи је;

да се у овом тре нут ку у Вој сци Ср би је и Ми ни стар ству од бра не же не мо гу шко ло ва ти са-
мо на Вој ној ака де ми ји;

да је услов да кан ди да ти бу ду му шког по ла, про пи сан овим кон кур сом јер то на ла жу по-
тре бе слу жбе и спе ци фич ност вој ног по зи ва.

1.5. У из ја шње њу на при ту жбу ко је је до ста вио пу ков ник С. Б, по овла шће њу на чел ни ка 
Упра ве за ка дро ве Сек то ра за људ ске ре сур се Ми ни стар ства од бра не, из ме ђу оста лог 
је на ве де но:

да је Ста ту том Вој не гим на зи је у чл. 60. про пи са но да се на шко ло ва ње у Вој ну гим на зи ју 
при ма ју кан ди да ти на осно ву кон кур са ко јег рас пи су је Упра ва за ка дро ве Сек то ра за људ-
ске ре сур се Ми ни стар ства од бра не;

да се у кон кур су бли же де тер ми ни шу усло ви ко ји ма се од ре ђу је ко мо же би ти кан ди дат 
за упис у Вој ну гим на зи ју, у скла ду са оп штим усло ви ма за при јем на шко ло ва ње про пи-
са них За ко ном о вој ним шко ла ма и вој ним на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма;

да Упра ва за ка дро ве при ли ком из ра де Пла на шко ло ва ња у Ми ни стар ству од бра не и 
Вој сци Ср би је, це не ћи пре све га по тре бе слу жбе за ка дро ви ма, утвр ђу је од ре ђе ни број 
осо ба му шког и жен ског по ла за ко ја се рас пи су је кон курс за упис у вој не шко ле и вој не 
на уч но и стра жи вач ке уста но ве;

да по тре бе си сте ма пред ста вља ју по тре бе за шко ло ва њем по ро до ви ма и слу жба ма, ко је 
ис ка зу је Ге не рал штаб Вој ске Ср би је на кон са гле да ва ња ста ња про јек ци је и по пу не је ди-
ни ца, ко ман ди и уста но ва;

да је у то ку тран сфор ма ци ја Вој не гим на зи је у Сред њу струч но-вој ну шко лу, као и да је у 
то ку из ра да За ко на о вој ном обра зо ва њу ко јим ће и ова област би ти де таљ но уре ђе на.

1.6. Ка ко се Н. Р, ми ни стар од бра не и Ј. М, по моћ ник ми ни стра од бра не у Сек то ру за људ ске 
ре сур се у оста вље ном ро ку ни су из ја сни ли, а зах те ве су при ми ли 23. и 20. сеп тем бра 
2013. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти су би ли до ступ ни на во ди из при-
ту жбе, до ка зи ко ји су уз при ту жбу до ста вље ни, до ста вље на из ја шње ња, као и оп ште по-
зна те чи ње ни це.

129 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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.      
2.1. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је Упра ва за ка дро ве, Сек тор за људ ске ре сур се Ми ни-

стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је об ја ви ла кон курс за при јем кан ди да та из гра ђан-
ства на Вој ну гим на зи ју за школ ску 2013/2014. го ди ну.

2.2. Уви дом у текст кон кур са, утвр ђе но је да је усло ви ма кон кур са про пи са но да кан ди да ти 
тре ба да су му шког по ла и да ис пу ња ва ју оп ште и по себ не усло ве кон кур са.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по ступ-
ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри ми-
на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма.

3.3. Пoвeрeницa зa зaш титу рaвнoпрaвнoсти нajпрe кoнстaтуje дa брojни oбaвeзуjући 
и нeoбaвeзуjући дoкумeнти мeђунaрoдних oргaнизaциja чиja je Рeпубликa Србиja 
члaницa, укaзуjу нa пoтрeбу oт клaњaњa свaкoг видa дискриминaциje жeнa. 
Кoнвeнциja o eлиминисaњу свих oбликa дискриминaциje жeнa (CE DAW, 1979),130 кojу 
je Рeпубликa Србиja рaтификoвaлa, измeђу oстaлoг, прoписуje дa су држaвe члaницe 
у oбaвeзи дa сe уздржe oд свaкoг пoступ кa или прaксe дискриминaциje жeнa и 
дa oбeз бeдe дa jaвни oргaни и институциje пoступajу у склaду сa oвoм oбaвeзoм. 
Рaтификaциjoм oвe Кoнвeнциje, Србиja сe из ме ђу оста лог oбaвeзaлa дa пред у зи ма 
све по де сне ме ре ра ди от кла ња ња дис кри ми на ци је же на а по себ но да би обез бе-
ди ла јед на ка пра ва као и му шкар ци ма у по гле ду обра зо ва ња, укљу чу ју ћи јед на ке 
усло ве у по гле ду ка ри је ре и про фе си о нал ног усме ра ва ња, мо гућ но сти за уче ње и 
сти ца ње ди пло ма у обра зов ним уста но ва ма свих ка те го ри ја, от кла ња ње тра ди ци о-
нал ног схва та ња о уло га ма му шка ра ца и же на на свим сте пе ни ма и у свим об ли ци ма 
обра зо ва ња. У Пeкинш кoj дeклaрaциjи и Плaтфoрми зa aкциjу131 нaвeдeнo je дa не-
ди скри ми на тор но обра зо ва ње ко ри сти и до при но си рав но прав ни јим од но си ма из-
ме ђу му шка ра ца и же на и да би вла де зе ма ља и дру ги ак те ри тре ба ло да про мо ви шу 
ак тив ну и ви дљи ву по ли ти ку усме ра ва ња пол не пер спек ти ве у свим по ли ти ка ма и 

130 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на („Сл. лист СФРЈ”, бр. 11/81).
131 Усво је на на че твр тој свет ској кон фе рен ци ји о же на ма 1995. го ди не. 
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про гра ми ма. Стoгa, држaвe трeбa дa прeдузму мeрe кaкo би oбeз бeдилe рав но пра-
ван при ступ обра зо ва њу.132

3.4. Ре пу бли ка Ср би ја је 23. де цем бра 2010. го ди не усво ји ла На ци о нал ни ак ци о ни план за 
при ме ну Ре зо лу ци је 1325 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја — Же не, мир, без-
бед ност у Ре пу бли ци Ср би ји,133 чи ји је циљ да про мо ви ше рав но прав ност ме ђу по ло ви-
ма и оства ри ва ње ве ћих пра ва же на, по ве ћа ње за сту пље но сти же на на свим ни во и ма 
по ли тич ког од лу чи ва ња на кво ту од нај ма ње 30%, ства ра ње си стем ских прет по став ки 
за оства ри ва ње род не рав но прав но сти и раз ви ја ње си сте ма за шти те же на жр та ва на-
си ља и си стем пре вен ци је на си ља над же на ма. У одељ ку II НАП за при ме ну Ре зо лу ци је 
1325, под тач ком 1.3. као по се бан циљ про пи са но је ства ра ње јед на ких мо гућ но сти у 
прак си за шко ло ва ње, за по шља ва ње, во ђе ње у ка ри је ри, со ци јал но збри ња ва ње же на 
и му шка ра ца у сек то ру без бед но сти. У истом одељ ку, под тач ком 2.1. као по се бан циљ 
је про пи са но да је по треб но из вр ши ти ана ли зу по сто је ћег ста ња и усло ва за при јем 
же на на уса вр ша ва ње и шко ло ва ње, као и по ста вље ња на рад на ме ста у функ ци је, у 
скла ду са до стиг ну тим ни во ом обра зо ва ња нео п ход ним за на пре до ва ње же на у Ми ни-
стар ству од бра не и Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, као и да је по треб но от кло ни-
ти не до стат ке, уко ли ко по сто је. У одељ ку V (ко ри шће ње ин стру ме на та прав не за шти те 
же на) тач ка 2.1. као по се бан циљ про пи са но је да је по треб но уса гла си ти ре ле вант не 
за ко не у обла сти без бед но сти и од бра не и дру ге про пи се са За ко ном о за бра ни дис кри-
ми на ци је и За ко ном о рав но прав но сти по ло ва.

3.5. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти под се ћа да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла 
Кон вен ци ју о пра ви ма де те та.134 Је дан од оп штих прин ци па ове Кон вен ци је је прин цип 
не ди скри ми на ци је, ко ји оба ве зу је др жа ву пот пи сни цу да сва пра ва га ран то ва на Кон-
вен ци јом обез бе ди сва ком де те ту без ика кве дис кри ми на ци је и без об зи ра на ра су, 
бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, на ци о нал но, ет нич-
ко или со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, ин ва ли ди тет, ро ђе ње или дру ги ста тус 
де те та, ње го вих ро ди те ља или за кон ских ста ра те ља.135 Та ко ђе, је дан од прин ци па Кон-
вен ци је је нај бо љи ин те рес де те та, ко ји тре ба да бу де од пр вен стве ног зна ча ја у свим 
ак тив но сти ма ко је се ти чу де це.136 Ко ми тет за пра ва де те та до нео је и Оп шти ко мен тар 
број 1 — Ци ље ви обра зо ва ња,137 ко јим је ис так ну та чи ње ни ца да се дис кри ми на ци ја 
по ло ва мо же по ја ча ти прак са ма као што су, из ме ђу оста лог, ре ше ња ко ји ма се огра ни-
ча ва ју ко ри сти ко је де вој чи це мо гу да стек ну од обра зов них мо гућ но сти, као и не бе-
збед но или не при ја тељ ско окру же ње ко је од вра ћа де вој чи це од уче шћа.

3.6. Кон вен ци јом о бор би про тив дис кри ми на ци је у обра зо ва њу138 за бра ње на је дис кри ми-
на ци ја, од но сно, сва ко раз ли ко ва ње, ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пред-
но сти ко је је за сно ва но на ра си, бо ји ко же, по лу, ве ри, по ли тич ком или не ком дру гом 
уве ре њу, на ци о нал ном или со ци јал ном по ре клу, еко ном ском ста ту су или ро ђе њу, са 
ци љем оспо ра ва ња или угро жа ва ња пра ва на јед на кост у вас пи та њу и обра зо ва њу, а 

132 Стра те шки циљ Б. 1. Плат фор ме за ак ци ју
133 „Сл. гла сник РС”, бр. 102/10
134 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Слу жбе ни лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 

15/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/96 и 2/97)
135 Чл. 2. Кон вен ци је о пра ви ма де те та
136 Чл. 3. Кон вен ци је о пра ви ма де те та
137 УН, Оп шти ко мен тар бр. 1, „Ци ље ви обра зо ва ња”, CRC/C/GC/2001/1 
138 Уред ба о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о бор би про тив дис кри ми на ци је у про све ти „Сл. лист СФРЈ”— Ме ђу на род ни уго во ри и 

дру ги спо ра зу ми, бр. 4/64
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на ро чи то оспо ра ва ње би ло ко јој осо би или гру пи при ступ би ло ко јој вр сти или сте пе ну 
обра зо ва ња, као и осни ва ње или одр жа ва ње одво је них вас пит но-обра зов них си сте ма 
или уста но ва за осо бе или гру пе.

3.7. Устав Ре пу бли ке Ср би је139 јем чи рав но прав ност же на и му шка ра ца.140 Уста вом је про-
пи са на за бра на дискриминaциjе, нeпoсрeдне или пoсрeдне, пo билo кoм oснoву, 
a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друш твeнoг пoрeклa, 
рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, 
jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.141 Пoрeд тoгa, чл. 15. 
прoписaнo je дa држaвa јем чи рaвнoпрaвнoст жeнa и муш кaрaцa и рaзвиja пoлитику 
jeднaких мoгућнoсти. Од ред бом чл. 71. ст. 1. про пи са но је да сва ко има пра во на 
обра зо ва ње.

3.8. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми-
на ци је, ко ји у чл. 4. про пи су је да су сви јед на ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку 
прав ну за шти ту, без об зи ра на лич на свој ства, те да је сва ко ду жан да по шту је на че ло 
јед на ко сти, од но сно за бра ну дис кри ми на ци је. С об зи ром на чи ње ни це и окол но сти 
кон крет ног слу ча ја, ре ле вант на је од ред ба чла на 6. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци-
је, ко јом је де фи ни са на не по сред на дис кри ми на ци ја, та ко што је про пи са но да она 
по сто ји ако се ли це или гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства у 
ис тој или слич ној си ту а ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или про пу шта њем, ста вља ју 
или су ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни-
ји по ло жај. Oдрeдбoм чл. 20. oвoг зaкoнa oдрeђeнo je дa дискриминaциja нa oснoву 
пoлa пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, oднoснo 
нaчeлу пoш тoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и муш кaрaцa у пoлитичкoм, 
eкoнoмскoм, културнoм и другoм aспeкт у jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг и 
пoрoдичнoг живoтa. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је у чл. 19. за бра њу је дис кри ми-
на ци ју у обла сти обра зо ва ња и про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ-
но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, 
а за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или 
оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но-
ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, 
од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло-
ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти 
пре ма њи ма.

3.9. За ко ном о рав но прав но сти по ло ва142 уре ђу је се ства ра ње јед на ких мо гућ но сти оства ри-
ва ња пра ва и оба ве за, пред у зи ма ње по себ них ме ра за спре ча ва ње и от кла ња ње дис-
кри ми на ци је за сно ва не на по лу и ро ду и по сту па ка прав не за шти те ли ца из ло же них 
дис кри ми на ци ји. Чла ном 30. про пи са но је да обра зов не и на уч не уста но ве као и уста-
но ве за струч но оспо со бља ва ње не сме ју вр ши ти дис кри ми на ци ју за сно ва ну на по лу, а 
на ро чи то у ве зи усло ва за при јем у уста но ву.

139 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
140 Чл. 15. Уста ва РС
141 Устав РС, чл. 21. 
142 „Сл. гла сник РС”, бр. 104/09
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3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је не спор но да је Ми-
ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Сек тор за људ ске ре сур се, Упра ва за ка дро ве 
рас пи са ла кон курс за при јем кан ди да та из гра ђан ства на Вој ну гим на зи ју за школ ску 
2013/2014. го ди ну, ко јим је про пи сан услов да мо гу да кон ку ри шу са мо кан ди да ти му-
шког по ла.

3.11. Еви дент но је да по ста вља ње огра ни че ња у по гле ду по ла за при јем кан ди да та у Вој ну 
гим на зи ју, до во ди до то га да се де вој чи ца ма оне мо гу ћа ва упис у ову сред њу шко лу. 
Ова квим огра ни че њем ели ми ни са не су све по тен ци јал но за ин те ре со ва не кан ди дат ки-
ње, ис кљу чи во на осно ву по ла и ус кра ће на им је мо гућ ност да под јед на ким усло ви ма 
са му шким кан ди да ти ма бу ду вред но ва на њи хо ва зна ња и ве шти не. По ста вља ње овог 
усло ва пред ста вља не по сред ну дис кри ми на ци ју на осно ву по ла у обла сти обра зо ва ња.

3.12. По ве ре ни ца ука зу је да је пот пу но не при хва тљив став из ра жен у из ја шње њи ма на при-
ту жбу да се број кан ди да та утвр ђу је пре ма по тре ба ма слу жбе и из ра жа ва се пре ма 
бро ју и ро ду. Не ја сно је на осно ву ко јих кри те ри ју ма је про це ње но да не по сто ји по-
тре ба да де вој чи це упи шу Вој ну гим на зи ју, по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца да су 
ство ре ни усло ви да же не упи шу на вој но о бра зов не уста но ве ви шег сте пе на обра зо ва-
ња. Ста во ви пре ма ко ји ма се же не не ис ка зу ју као по тре ба си сте ма, за сно ва ни су на 
сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма ко је је по треб но пре ва зи ћи. На и ме, иако је у пи та њу 
спе ци фи чан вид обра зо ва ња ко ји мо же да бу де усло вљен и по себ ним зах те ви ма ко-
је по сао у Вој сци Ср би је на ме ће, што под ра зу ме ва и мо гућ ност по ста вља ња по себ них 
усло ва у по гле ду пси хо фи зич ких спо соб но сти кан ди да та/ки ња, по треб но је ја сно ука за-
ти да при пад ност од ре ђе ном по лу, са ма по се би, не сме да бу де ели ми на тор ни услов. 
Ово на при мер зна чи да при пад ност од ре ђе ном по лу не зна чи ну жно и ве ћу, од но сно, 
ма њу пси хо-фи зич ку спрем ност и из др жљи вост. Уко ли ко је по треб но, сви кан ди да ти и 
кан ди дат ки ње тре ба да по ла жу и те сто ве фи зич ке спрем но сти, по ред оста лих те сто ва 
про пи са них за упис, па се ре зул та ти ко је по стиг ну мо ра ју це ни ти ис кљу чи во по је ди нач-
но, а не у од но су на пол кан ди да та. Сто га је еви дент но да не по сто ји објек ти ван раз лог 
за по ста вља ње усло ва ко ји се од но си на пол кан ди да та, од но сно, по ста вља ње та квог 
усло ва пред ста вља не по сред ну дис кри ми на ци ју на осно ву по ла свих по тен ци јал них 
кан ди дат ки ња.

Та ко ђе, По ве ре ни ца из ра жа ва оче ки ва ње да ће на кон на ја вље не тран сфор ма ци је Вој-
не гим на зи је у сред њу струч но вој ну шко лу, де ча ци и де вој чи це би ти из јед на че ни у по-
гле ду усло ва упи си ва ња и усло ва шко ло ва ња, у скла ду са Уста вом и за ко ни ма Ре пу бли-
ке Ср би је.

3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти под се ћа да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво-
ји ла На ци о нал ни ак ци о ни план за при ме ну Ре зо лу ци је 1325 Са ве та без бед но сти Ује-
ди ње них на ци ја — Же не, мир, без бед ност у Ре пу бли ци Ср би ји, на осно ву пред ло га 
Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је. Ми ни стар ство од бра не је зна ча јан но си лац 
ак тив но сти у спро во ђе њу Ре зо лу ци је 1325, по себ но у оства ри ва њу ци ље ва ко ји се ти чу 
ства ра ња јед на ких мо гућ но сти за шко ло ва ње и за по шља ва ње же на и му шка ра ца, оба-
ве зи укла ња ња дис кри ми на тор них усло ва за при јем же на на уса вр ша ва ње и шко ло ва-
ње и обез бе ђи ва ње аде кват не за сту пље но сти же на уград њом кво та од ми ни мум 30% 
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за при јем же на на све ни вое шко ло ва ња у вој но о бра зов не уста но ве. Сто га је по треб но 
на гла си ти да је дис кри ми на ци ја де вој чи ца и же на у сек то ру без бед но сти за бра ње на, а 
има ју ћи у ви ду оба ве зе пре у зе те Ре зо лу ци јом 1325 СБ УН, Ми ни стар ство од бра не тре-
ба да ство ри усло ве за оства ри ва ње рав но прав но сти.

.   
Про пи си ва њем усло ва ко ји се од но си на пол кан ди да та на кон кур су за при јем кан ди да та 

из гра ђан ства у Вој ну гим на зи ју у Бе о гра ду за школ ску 2013/2014. го ди ну, Ми ни стар ство од-
бра не Ре пу бли ке Ср би је, Сек тор за људ ске ре сур се, Упра ва за ка дро ве пре кр ши ло је од ред бе 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и За ко на о рав но прав но сти по ло ва.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Ми ни стар ству од бра не Ре пу бли ке 

Ср би је, Сек то ру за људ ске ре сур се, Упра ви за ка дро ве да:

5.1. Ускла ди текст кон кур са за сле де ћу школ ску го ди ну са ан ти ди скри ми на ци о ним про пи-
си ма, и то та ко што ће укло ни ти услов из кон кур са ко јим се оне мо гу ћа ва ју де вој чи це да 
кон ку ри шу за упис у Вој ну гим на зи ју.

5.2. Убу ду ће во ди ра чу на да при ли ком про пи си ва ња кон курс них усло ва за упис на вој но-
обра зов не уста но ве, не кр ши про пи се За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гих ан-
ти ди скри ми на ци о них про пи са.

По треб но је да Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, оба ве сти По ве ре ни цу за за-
шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро-
ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Ми ни стар ство од бра не не 
по сту пи по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо-
ме не, про тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По-
ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.



При ту жбе збогПри ту жбе због
дис кри ми на ци једис кри ми на ци је
на осно ву на осно ву 
инвалидитетаинвалидитета
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Притужбa И. П. O. С. М. И. прoтив грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминaциje 
на oснoву инвaлидитeтa у oблaсти пружaњa jaвних услугa

дел. бр. 936 / 3.8.2011. 

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то по во дом при ту жбе И. П. О. С. М. И, ко ја је под не та про тив 
Скуп шти не гра да Бе о гра да и Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о-

гра да. При ту жба је под не та због од ре да ба Пра вил ни ка о ка те го ри ја ма вој них ин ва-
ли да, ци вил них ин ва ли да ра та и осо ба са ин ва ли ди те том ко ји мо гу бес плат но да ко-
ри сте по себ но од ре ђе на пар кинг ме ста на јав ним пар ки ра ли шти ма у гра ду Бе о гра ду 
и Ре ше ња о ка те го ри ја ма ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав на пар ки ра ли шта. Овим 
до ку мен ти ма је про пи са но ко је ка те го ри је ли ца мо гу бес плат но да ко ри сте пар кинг 
ме ста за пар ки ра ње во зи ла осо ба са ин ва ли ди те том. Из ме ђу оста лог, про пи са но је 
да пар кинг ме ста мо гу да ко ри сте ро ди те љи и ста ра те љи де це са ин ва ли ди те том под 
усло вом да де ца по ха ђа ју спе ци јал ну шко лу, фа кул тет или да су сме ште на у уста но ву 
за днев ни бо ра вак, да иду на ре ха би ли та ци ју или ре до ван ле кар ски пре глед. Под но-
си лац при ту жбе сма тра да су на овај на чин дис кри ми ни са ни ро ди те љи и ста ра те љи 
де це са смет ња ма у раз во ју ко ја се на ла зе у ре дов ном обра зов ном си сте му или ни су 
укљу че на у обра зов ни си стем, у од но су на ро ди те ље и ста ра те ље де це са смет ња ма у 
раз во ју ко ја по ха ђа ју спе ци јал не шко ле. Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да Бе-
о гра да је у из ја шње њу на при ту жбу на вео да у гра ду по сто ји огра ни чен број пар кинг 
ме ста и да је циљ ових до ку ме на та да се обез бе ди бес плат но пар ки ра ње за што ве ћи 
број осо ба, али ис кљу чи во за осо бе ко је има ју та кву вр сту ин ва ли ди те та због ко јег не 
мо гу сва ко днев но да ко ри сте јав ни град ски пре воз, а кре та ње им је не мо гу ће или оте-
жа но. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је у ми шље њу ис та кла да не по сто ји 
објек тив но и ра зум но оправ да ње да се ро ди те љи и ста ра те љи де це са смет ња ма у раз-
во ју (ко ја ис пу ња ва ју дру ге усло ве про пи са не овим ак ти ма) ко ја иду у ре дов ну шко лу 
или уоп ште не иду у шко лу, тре ти ра ју раз ли чи то у од но су на ро ди те ље и ста ра те ље 
де це ко ја по ха ђа ју спе ци јал не шко ле или чи ја су де ца у днев ним бо рав ци ма. Због то га 
је да ла ми шље ње да је овим до ку мен ти ма из вр ше на дис кри ми на ци ја по је ди них ка те-
го ри ја гра ђа на Бе о гра да, и то ро ди те ља и ста ра те ља де це са смет ња ма у раз во ју ко ја 
се на ла зе у ре дов ном обра зов ном си сте му или ни су укљу че на у обра зов ни си стем, у 
од но су на ро ди те ље и ста ра те ље де це са смет ња ма у раз во ју ко ја по ха ђа ју спе ци јал не 
шко ле. Скуп шти ни гра да Бе о гра да и Се кре та ри ја ту за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о-
гра да пре по ру че но је да из ових до ку ме на та укло не усло ве ко ји ма је по вре ђе но на че-
ло јед на ко сти, као и да ис пра ве не ко рект ну, за ста ре лу и дис кри ми на тор ну тер ми но-
ло ги ју ко ју ко ри сте у овим до ку мен ти ма и да убу ду ће во де ра чу на да сво јим од лу ка ма 
не кр ше про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је.
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Ре ше њем о ка те го ри ја ма ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав на пар ки ра ли шта („Сл. лист 

гра да Бе о гра да”, бр. 28/2003) и Пра вил ни ком о ка те го ри ја ма вој них ин ва ли да, ци вил них ин-
ва ли да ра та и осо ба са ин ва ли ди те том ко ји мо гу бес плат но да ко ри сте по себ но од ре ђе на 
пар кинг ме ста на јав ним пар ки ра ли шти ма („Сл. лист гра да Бе о гра да”, бр. 27/2006), по вре ђе-
но је на че ло јед на ко сти.

Овим до ку мен ти ма, ко ји ма су про пи са не ка те го ри је ли ца ко ја мо гу да ко ри сте пар кинг 
ме ста за пар ки ра ње во зи ла осо ба са ин ва ли ди те том, из вр ше на је дис кри ми на ци ја по је ди них 
ка те го ри ја гра ђан ки и гра ђа на Бе о гра да, и то ро ди те ља и ста ра те ља де це са смет ња ма у раз-
во ју ко ја се на ла зе у ре дов ном обра зов ном си сте му или ни су укљу че на у обра зов ни си стем, у 
од но су на ро ди те ље и ста ра те ље де це са смет ња ма у раз во ју ко ја по ха ђа ју спе ци јал не шко ле.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 1. и чла ну 39. став 
2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је гра ду Бе о гра ду,

   
Скуп шти на гра да Бе о гра да и Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о гра да укло ни ће 

из Ре ше ња о ка те го ри ја ма ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав на пар ки ра ли шта и Пра вил-
ни ка о ка те го ри ја ма вој них ин ва ли да, ци вил них ин ва ли да ра та и осо ба са ин ва ли ди те том 
ко ји мо гу бес плат но да ко ри сте по себ но од ре ђе на пар кинг ме ста на јав ним пар ки ра ли-
шти ма усло ве ко ји ма је по вре ђе но на че ло јед на ко сти у од но су на појединe категоријe 
гра ђа на и гра ђан ки Бе о гра да на осно ву њи хо вих лич них свој ста ва.

Скуп шти на гра да Бе о гра да и Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о гра да ис пра-
ви ће не ко рект ну, за ста ре лу и дис кри ми на тор ну тер ми но ло ги ју у Ре ше њу о ка те го ри ја ма 
ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав на пар ки ра ли шта и Пра вил ни ку о ка те го ри ја ма вој них 
ин ва ли да, ци вил них ин ва ли да ра та и осо ба са ин ва ли ди те том ко ји мо гу бес плат но да ко-
ри сте по себ но од ре ђе на пар кинг ме ста на јав ним пар ки ра ли шти ма.

Скуп шти на гра да Бе о гра да и Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о гра да ће убу ду-
ће во ди ти ра чу на да сво јим од лу ка ма не кр ше од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци-
је, од но сно да се су здр же од нео прав да ног пра вље ња раз ли ке или не јед на ког по сту па ња 
и про пу шта ња (ис кљу чи ва ња, огра ни ча ва ња или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца 
или гру пе ли ца, ко је се за сни ва на не ком лич ном свој ству.

Скуп шти на гра да Бе о гра да и Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о гра да ће оба ве-
сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље-
ња и пре по ру ке, о ме ра ма ко је ће спро ве сти у ци љу по сту па ња по пре по ру ци.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 4. мар та 2011. го ди не при ми ла при ту жбу И. П. 
О. С. М. И, у ко јој се на во ди да су Ре ше њем о ка те го ри ја ма ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав-
на пар ки ра ли шта дис кри ми ни са на де ца са смет ња ма у раз во ју и осо бе са ин ва ли ди те том — 
де ца и од ра сли са ин те лек ту ал ним ин ва ли ди те том, де ца ко ја су укљу че на у ре дов но обра зо-
ва ње, де ца и мла ди ко ји ни су ко ри сни ци днев них бо ра ва ка, као и де ца са смет ња ма у раз во ју 
и осо бе са ин ва ли ди те том ко је су из ван обра зов ног си сте ма и си сте ма со ци јал не за шти те.
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Ре ше ње о ка те го ри ја ма ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав на пар ки ра ли шта („Сл. лист гра-
да Бе о гра да” бр. 28/2003), про пи су је:

1. Нa jaвним пaркирaлиш тимa нa тeритoриjи грaдских oпш тинa грaдa Бeoгрaдa пaркинг 
мeстa зa пaркирaњe вoзилa инвaлидa мoгу дa кoристe инвaлиди слeдeћих кaтeгoриja:

инвaлиди сa 80%, 90% и 100% инвaлиднoсти, oднoснo I, II и III стeпeн тeлeснoг oш тeћeњa 
дoњих eк стрeмитeтa, кaрлицe и слeпa лицa сa 90% или 100% oш тeћeњa видa;

лицa нa диjaлизи — кoja свojим вoзилoм oдлaзe нa диjaлизу;

рoдитeљи, oднoснo стaрaoци инвaлиднe дeцe сa oш тeћeњимa дoњих eк стрeмитeтa и 
кaрлицe, кao и слeпe дeцe, пoд услoвoм дa пoхaђajу спeциjaлну шкoлу, фaк ултeт, или дa 
су смeшт eнa у устaнoву зa днeвни бoрaвaк, или дa иду нa рeхaбилитaциjу или рeдoвaн 
лeкaрски трeтмaн.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чла ном 35. став 4. и чла ном 37. став 2. За-
ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

По ве ре ни ца је упу ти ла до пис 15. мар та 2011. го ди не, се кре та ру Се кре та ри ја та за со ци јал-
ну за шти ту гра да Бе о гра да, са зах те вом да се из ја сни о сле де ћим окол но сти ма: из ко јих раз-
ло га је на пра вље на раз ли ка у ре жи му пра ва на бес плат но пар ки ра ње из ме ђу де це и осо ба са 
фи зич ким ин ва ли ди те том у од но су на де цу и осо бе са ин те лек ту ал ним ин ва ли ди те том; и ко ји 
су раз ло зи за по ста вља ње усло ва да пра во на бес плат но пар ки ра ње има ју ро ди те љи и ста ра-
те љи де це са ин ва ли ди те том ко ја по ха ђа ју спе ци јал ну шко лу или днев ни бо ра вак.

По ве ре ни ца је при ми ла из ја шње ње 14. апри ла 2011. го ди не, у ко ме су об ја шње ни ци ље ви 
и мо ти ви за до но ше ње по ме ну тог ре ше ња:

да је основ до но ше ња Ре ше ња о ка те го ри ја ма ин ва ли да ко ји мо гу да ко ри сте јав на пар-
ки ра ли шта, Ре ше ња о ка те го ри ја ма вој них ин ва ли да и ци вил них ин ва ли да ра та ко ји мо-
гу бес плат но да ко ри сте по себ но од ре ђе на пар кинг ме ста на јав ним пар ки ра ли шти ма и 
Пра вил ни ка о ка те го ри ја ма вој них ин ва ли да, ци вил них ин ва ли да ра та и осо ба са ин ва ли-
ди те том ко ји мо гу бес плат но да ко ри сте по себ но од ре ђе на пар кинг ме ста на јав ним пар-
ки ра ли шти ма, са др жан у чл. 10. ст. 4. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма („Сл. лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 18/2003 и 3/2006), чл. 39. и чл. 14. у ве зи са чл. 22. ст. 2. Од лу ке о град ској 
упра ви („Сл. лист гра да Бе о гра да”, бр. 22/2001 и 18/2006);

да је у усло ви ма огра ни че ног ка па ци те та оп штих пар ки ра ли шта, циљ био да се до но-
ше њем Ре ше ња и Пра вил ни ка од ре ђе ним ка те го ри ја ма обез бе ди бес плат но пар ки ра ње 
во зи ла на од ре ђе ним јав ним пар ки ра ли шти ма;

да је услед огра ни че ног ка па ци те та јав них пар ки ра ли шта, циљ био да се ова мо гућ ност 
обез бе ди за што ве ћи број осо ба, али ис кљу чи во са по је ди ним те ле сним оште ће њи ма и 
бо ле сти ма ко је услед ви со ког здрав стве ног ри зи ка не мо гу ко ри сти ти сва ко днев но јав ни 
град ски пре воз, од но сно ко ји ма је нео п ход но ко ри шће ње соп стве ног во зи ла као и пар ки-
ра ње на оп штим пар кинг ме сти ма;

да Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да, од ре ђу је ка те го ри је осо ба са ин ва ли ди те том 
ко је мо гу бес плат но ко ри сти ти пар кинг ме ста обе ле же на за во зи ла осо ба са ин ва ли ди те-
том на оп штим и по себ ним пар ки ра ли шти ма и да су усло ви јед на ки за све утвр ђе не ка те-
го ри је у ци љу рав но прав ног по ло жа ја осо ба са од ре ђе ним по је ди ним те ле сним оште ће-
њи ма и бо ле сти ма;



156  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

да је из ра ђен на црт но вог Пра вил ни ка о ка те го ри ја ма ли ца ко ја мо гу бес плат но ко ри сти-
ти од ре ђе на пар кинг ме ста на те ри то ри ји гра да Бе о гра да и оп штим усло ви ма за оства ри-
ва ње пар кинг кар те;

да на црт но вог Пра вил ни ка не усло вља ва де цу по ха ђа њем спе ци јал не шко ле, фа кул те та, 
сме шта јем у днев ни бо ра вак или од ла ском на ре ха би ли та ци ју или ре дов ним ле кар ским 
трет ма ном, уко ли ко има ју трај но оште ће ње до њих екс тре ми те та нај ма ње 75% или обо-
ље ње бу бре га ко је зах те ва трај ну ди ја ли зу.

Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. гла сник РС”, бр. 98/2006) у чла ну 21. за бра њу је сва ку дис кри-
ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, по би ло ком осно ву. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је у 
чла ну 4. про пи су је оп шту за бра ну дис кри ми на ци је та ко што про пи су је да су сви јед на ки и да 
ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку прав ну за шти ту, без об зи ра на лич на свој ства, те да је сва ко 
ду жан да по шту је на че ло јед на ко сти.

Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да про пи са на за бра на дис кри ми на ци је не мо же са ма по се-
би да обез бе ди оства ри ва ње прин ци па јед на ких мо гућ но сти за све чла но ве дру штва. По је ди-
не ка те го ри је гра ђа на и гра ђан ки се на ла зе у мно го не по вољ ни јој по зи ци ји у од но су на оп шту 
по пу ла ци ју, те је ну жно пред у зи ма ње кон крет них ме ра ка ко би се њи хов по ло жај из јед на чио. 
Устав РС, као и За кон о за бра ни дис кри ми на ци је и За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба 
са ин ва ли ди те том про пи су ју да се не сма тра ју дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ко је се мо гу 
уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су у су штин ски не јед-
на ком по ло жа ју у од но су на оста ле гра ђа не.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да ни је спор но да се у овом слу ча ју ра ди о 
јед ној по себ ној ме ри ко јом се омо гу ћа ва бес плат но ко ри шће ње од ре ђе них пар кинг ме ста за 
во зи ла осо ба са ин ва ли ди те том на јав ним пар ки ра ли шти ма и ова ква ме ра, са ма по се би, не 
пред ста вља дис кри ми на ци ју.

Од ред бом чла на 8. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да до по вре де овог 
на че ла до ла зи ако се ли цу или гру пи ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства, 
нео прав да но ус кра ћу ју пра ва и сло бо де или на ме ћу оба ве зе ко је се у ис тој или слич ној си-
ту а ци ји не ус кра ћу ју или не на ме ћу дру гом ли цу или гру пи ли ца, ако су циљ или по сле ди ца 
пред у зе тих ме ра нео прав да ни, као и ако не по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе тих ме ра и ци-
ља ко ји се овим ме ра ма оства ру је.

Да би се ис пи та ло да ли је овим ак ти ма по вре ђе но на че ло јед на ко сти, по треб но је раз-
мо три ти: 1) да ли је циљ ко ји се по сти же овом ме ром до пу штен и оправ дан, 2) да ли се циљ 
мо же по сти ћи про пи са ном ме ром, од но сно да ли по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе тих ме ра 
и ци ље ва ко ји се том ме ром оства ру ју, и 3) да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да 
се по је ди ним ка те го ри ја ма гра ђа на и гра ђан ки ус кра те пра ва пред ви ђе на овом ме ром.

У из ја шње њу ко је је По ве ре ни ци до ста вље но на ве де ни су раз ло зи за до но ше ње ова два 
ак та — циљ њи хо вог до но ше ња је да се од ре ђе ним ка те го ри ја ма ли ца обез бе ди бес плат но 
пар ки ра ње во зи ла на јав ним пар ки ра ли шти ма, као и да се ова мо гућ ност обез бе ди за што 
ве ћи број оних ко ји ма је за и ста нео п ход но да сва ко днев но ко ри сте соп стве на во зи ла, од но-
сно да се ово пра во обез бе ди „ис кљу чи во ли ци ма са по је ди ним те ле сним оште ће њи ма и 
бо ле сти ма ко је услед ви со ког здрав стве ног ри зи ка не мо гу ко ри сти ти сва ко днев но јав ни 
град ски пре воз, ли ци ма ко ји ма је нео п ход но ко ри шће ње соп стве ног во зи ла као и пар ки ра ње 
на оп штим пар кинг ме сти ма”.
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Са свим је из ве сно да је у над ле жно сти гра да Бе о гра да да до но си од лу ке ко ји ма се ре гу ли-
ше ко ри шће ње јав них пар ки ра ли шта, да утвр ђу је пра ви ла за рас по де лу пар кинг ме ста, као и 
да од лу чу је ко ја ће ли ца мо ћи да их бес плат но ко ри сте. Та пра ва гра да Бе о гра да се ни на ко ји 
на чин не до во де у пи та ње. Град Бе о град, не са мо да има пра во већ има и оба ве зу да под сти че 
по што ва ње пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, као и да пру жа по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те-
том и ор га ни за ци ја ма осо ба са ин ва ли ди те том у по што ва њу и оства ри ва њу што ви шег ни воа 
пра ва ко ја су овим ли ци ма га ран то ва на ка ко до ма ћим та ко и ме ђу на род ним про пи си ма. Ово 
је по себ но ва жно ако се има у ви ду да је Бе о град глав ни град и да мо же да под сти че по зи-
тив не по ли ти ке и прак се, ко је ма њим ло кал ним са мо у пра ва ма мо гу да бу ду при мер. Има ју ћи 
све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је циљ ко ји се овим ме ра ма 
же ли по сти ћи, до пу штен и оправ дан.

Не спор но је да Ре ше ње и Пра вил ник са др же по себ ну ме ру на ме ње ну осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, као и ро ди те љи ма, од но сно, ста ра те љи ма де це са смет ња ма у раз во ју, али су из 
ове ме ре од ре ђе не ка те го ри је ис кљу че не. По ве ре ни ца је, има ју ћи у ви ду на во де из при ту жбе 
и из из ја шње ња, ана ли зи ра ла да ли по сто ји ра зум но и објек тив но оправ да ње за пра вље ње 
раз ли ке у по гле ду оства ри ва ња пра ва на бес плат но пар ки ра ње.

Из ана ли зе по сто је ћих до ка за се мо же за кљу чи ти да је ова по себ на ме ра на ме ње на ис кљу-
чи во оним ка те го ри ја ма де це и осо ба са ин ва ли ди те том, ко је има ју та кву вр сту ин ва ли ди те-
та ко ја про у зро ку је не мо гућ ност кре та ња или оте жа но кре та ње. Иако су по след њих го ди на 
на чи ње ни из ве сни по ма ци, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да Бе о град још 
увек спа да у ред гра до ва ко ји ни су при сту пач ни осо ба ма са ин ва ли ди те том, сто га је уво ђе ње 
ова кве ме ре ра зу мљи во.

С дру ге стра не, ка ко је у при ту жби на ве де но да су ме ром дис кри ми ни са на: а) де ца ко ја 
су укљу че на у ре дов но обра зо ва ње, б) де ца и мла ди ко ји ни су ко ри сни ци днев них бо ра ва ка, 
ц) де ца са смет ња ма у раз во ју и осо бе са ин ва ли ди те том ко је су из ван обра зов ног си сте ма и 
си сте ма со ци јал не за шти те и д) де ца и од ра сли са ин те лек ту ал ним ин ва ли ди те том, де таљ на 
ана ли за је по ка за ла да све на ве де не гру пе де це мо же мо да свр ста мо у две — де ца ко ја су у 
ре дов ном обра зо ва њу и де ца ко ја уоп ште ни су у обра зо ва њу. Де ца ко ја уоп ште ни су укљу-
че на у обра зов ни си стем се на ла зе у днев ним бо рав ци ма (си стем со ци јал не за шти те), а не ка 
ни су укљу че на ни у днев не бо рав ке.

По ве ре ни ца је има ла у ви ду да је ова по себ на ме ра уве де на ка ко би се олак ша ло кре та ње 
де ци и осо ба ма са ин ва ли ди те том ко ји, услед ви со ког здрав стве ног ри зи ка, не мо гу сва ко-
днев но да ко ри сте јав ни град ски пре воз. Да кле, да би уоп ште по сто ја ла по тре ба за сва ко-
днев ним ко ри шће њем јав ног пре во за, по треб но је да је де те са смет ња ма у раз во ју укљу че но 
у обра зо ва ње или да ко ри сти днев ни бо ра вак. За од ра сле осо бе са ин ва ли ди те том ва жи сли-
чан прин цип, нео п ход но је да има ју по тре бу за сва ко днев ним ко ри шће њем јав ног пре во за 
— од ла сци ле ка ри ма и слич но. У од но су на де цу и од ра сле са ин те лек ту ал ним смет ња ма, 
По ве ре ни ца сма тра да уво ђе ње ове ме ре не пред ста вља дис кри ми на ци ју, јер је ме ра, као 
што је већ обра зло же но, на ме ње на осо ба ма ко је се оте жа но кре ћу. Иако ме ра ни је по себ но 
на ме ње на осо ба ма са ин те лек ту ал ним ин ва ли ди те том, не ма смет ње да ово пра во оства ре 
осо бе са ин те лек ту ал ним ин ва ли ди те том или ро ди те љи/ста ра те љи де це са ин те лек ту ал ним 
смет ња ма, уко ли ко ис пу ња ва ју дру ге усло ве.

Има ју ћи све ово у ви ду, по ста вља се пи та ње да ли по ста вље ни услoв „да де те пoхaђa 
спeциjaлну шкoлу”, има ра зум но и објек тив но оправ да ње. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња („Сл. глaсник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) та ко ђе из ри чи то за бра њу је дис-
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кри ми на ци ју и про пи су је да ли ца са смет ња ма у раз во ју и са ин ва ли ди те том има ју пра во на 
обра зо ва ње и вас пи та ње ко је ува жа ва њи хо ве обра зов не по тре бе у ре дов ном си сте му обра-
зо ва ња и вас пи та ња (чл. 3. став 1. тач ка 1. и 6. став 3.). Ин клу зив но обра зо ва ње пред ста вља 
обра зов ни кон цепт ко ји про ис ти че и ко ји се раз ви ја из ста ва о по тре би укљу чи ва ња све де це 
у ре дов не шко ле. Пра во је сва ког де те та, да без об зи ра на ње го во фи зич ко, ин те лек ту ал но, 
емо ци о нал но, со ци јал но, је зич ко или дру го ста ње бу де укљу че но у обра зов ни си стем, од но-
сно у ре дов не шко ле и раз ре де. Усва ја ње ин клу зив ног при сту па је нео п ход но и оправ да но, те 
је ова кав при ступ обра зо ва њу по треб но да по др же сви др жав ни ор га ни, при че му је ло кал на 
са мо у пра ва је дан од кључ них фак то ра.

Иако је По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти има ла у ви ду на во де да су јав на пар ки ра-
ли шта огра ни че них ка па ци те та, сма тра да не по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да се 
ро ди те љи и ста ра те љи де це са смет ња ма у раз во ју (ко ја ис пу ња ва ју дру ге усло ве про пи са не 
овим ак ти ма) ко ја су у ре дов ном обра зов ном си сте му или уоп ште ни су у ње му, тре ти ра ју 
раз ли чи то у од но су на ро ди те ље и ста ра те ље де це ко ја по ха ђа ју спе ци јал не шко ле или чи ја 
су де ца у днев ним бо рав ци ма. Ова по себ на ме ра ни ка ко не мо же да бу де усло вље на вр стом 
шко ле ко ју де те по ха ђа, од но сно, не по ха ђа. На и ме, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто је још увек ре-
дов не и тзв. спе ци јал не шко ле, ко је су део обра зов ног си сте ма. Сва де ца има ју пра во на обра-
зо ва ње, а од од лу ке ро ди те ља за ви си у ко ју вр сту шко ле ће де те би ти упи са но. По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да не по сто ји ра зум но и објек тив но оправ да ње да се 
ме ра од но си са мо на ро ди те ље и ста ра те ље де це ко ја по ха ђа ју спе ци јал не шко ле, а да исту 
при ви ле ги ју (бес плат но пар ки ра ње) не мо гу да оства ре ро ди те љи и ста ра те љи де це ко ја су 
укљу че на у ре до ван обра зов ни си стем. По ве ре ни ца је има ла у ви ду да је основ но обра зо ва-
ње оба ве зно за све, и да би сва де ца тре ба ло да бу ду укљу че на у обра зов но-вас пит ни си стем, 
али је та ко ђе све сна и чи ње ни це да још увек има де це ко ја су пот пу но ис кљу че на из обра зо-
ва ња (по себ но де ца са смет ња ма у раз во ју и ром ска де ца), те је ми шље ња да не ма ра зум ног 
и објек тив ног оправ да ња због ко јег се ова по себ на ме ра не би од но си ла и на гру пу де це ко ја 
ни су укљу че на у обра зов ни си стем, од но сно, на њи хо ве ро ди те ље и ста ра те ље.

Да кле, ана ли за Ре ше ња и Пра вил ни ка је по ка за ла да су овим до ку мен ти ма, с об зи ром на 
про пи са не усло ве, очи глед но у не јед нак по ло жај ста вље ни ро ди те љи и ста ра те љи де це са 
смет ња ма у раз во ју: ко ја су у укљу че на у ре до ван обра зов ни си стем, као и они чи ја де ца ни су 
укљу че на у обра зов ни си стем, у од но су на ро ди те ље и ста ра те ље де це са смет ња ма у раз во ју 
ко ја по ха ђа ју спе ци јал не шко ле.

На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је сам текст Ре ше ња и Пра-
вил ни ка дис кри ми на то ран јер су њи хо ве од ред бе фор му ли са не уз упо тре бу не ко рект не, за-
ста ре ле и дис кри ми на тор не тер ми но ло ги је, ко ја се не сме ко ри сти ти у ак ти ма ор га на јав не 
вла сти. Тер ми ни као што су „ин ва ли ди”, „ин ва лид на ли ца”, и дру ги слич ни стиг ма ти зи ра ју ћи 
из ра зи мо ра ју се ели ми ни са ти, од но сно за ме ни ти у скла ду са оп ште при хва ће ним је зич ким 
и тер ми но ло шким стан дар ди ма. Ко рект ни тер ми ни су нпр. осо бе са ин ва ли ди те том, де ца са 
смет ња ма у раз во ју, пар кинг ме сто за во зи ла осо ба са ин ва ли ди те том и др.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. став 1. тач ке 1. и 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње 
и пре по ру ку Скуп шти ни гра да Бе о гра да и Се кре та ри ја ту за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о гра да 
ра ди пред у зи ма ња рад њи ко ји ма ће се от кло ни ти по вре да на че ла јед на ко сти по је ди них ка-
те го ри ја гра ђа на и гра ђан ки Бе о гра да.
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При ту жба удру же ња ВМ због дис кри ми на тор них од ред би са др жа них
у За ко ну о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том

у од но су на де цу са ин те лек ту ал ним смет ња ма

дел. бр. 972/2011 / 31.8.2011.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом оба ве ште ња и пред ло га ор га ни за ци је 
ВМ из П, да се по кре не ини ци ја ти ва за из ме ну чла на 19. став 1. тач ка 2. За ко на 

о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 
33/06), По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти упу ти ла је Вла ди Ре пу бли ке Ср би је 
и Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке ини ци ја ти ву за из ме ну од ред бе За ко на о 
спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, ко јом је про пи са но да се дис-
кри ми на ци јом у обра зо ва њу не сма тра ор га ни за ци ја по себ ног об ли ка на ста ве за уче-
ни ке и де цу пред школ ског уз ра ста са ин те лек ту ал ним смет ња ма, ако је од лу ку о по себ-
ном об ли ку на ста ве до нео над ле жни ор ган. На овај на чин нео прав да но је на пра вље на 
раз ли ка из ме ђу де це са ин те лек ту ал ним смет ња ма у од но су на дру гу де цу, чи ме је ова 
гру па де це дис кри ми ни са на на осно ву смет њи у раз во ју. Ова од ред ба пред ста вља и 
по др жа ва вр ло за ста ре ло ре ше ње из вре ме на ка да су ко ми си је ко је су би ле осни ва не 
на ни воу гра да и оп шти не (Ко ми си је за раз вр ста ва ње де це оме те не у раз во ју, тзв. „Ко-
ми си је за ка те го ри за ци ју”) да ва ле на лаз и ми шље ње о то ме да ли су де це са смет ња ма 
у раз во ју спо соб на за шко ло ва ње. На осно ву тих на ла за и ми шље ња су град ске и оп-
штин ске упра ве до но си ле ре ше ње ко јим се де те упу ћи ва ло у ре дов ну или спе ци јал ну 
шко лу. Вр ло че сто је тим ре ше њи ма од лу чи ва но да де ца са смет ња ма у раз во ју не иду 
уоп ште у шко лу, већ у уста но ве со ци јал не за шти те (днев не бо рав ке, до мо ве и слич но), 
у ко ји ма је по сто јао са мо вас пит ни рад, али не и обра зо ва ње. Са да су те град ске и оп-
штин ске ко ми си је уки ну те и ви ше не по сто ји мо гућ ност да се ре ше њем или од лу ком 
де те ис кљу чи из обра зо ва ња, те је ова за кон ска од ред ба и за ста ре ла и дис кри ми на-
тор на. Да нас је пре по зна то да ро ди те љи/ста ра те љи де те та нај бо ље мо гу да про це не 
спо соб но сти и мо гућ но сти сво је де це, те је и уки ну та мо гућ ност да не ко дру ги (као што 
су то ра ди ле ко ми си је) од лу чу је о вр сти обра зо ва ња у ко је ће се де те укљу чи ти. По ве-
ре ни ца је да ла ми шље ње да је од ред ба на ко ју се од но си пред лог из ме не у су прот но сти 
са ме ђу на род ним кон вен ци ја ма ко је је пот пи са ла Ре пу бли ка Ср би ја — Кон вен ци јом о 
пра ви ма де те та и Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, са Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је ко ји за бра њу је дис кри ми на ци ју и сва ком га ран ту је пра во на обра зо ва-
ње, као и ни зом дру гих за ко на ко ји за бра њу ју дис кри ми на ци ју и про пи су ју да сва ко 
има пра во на обра зо ва ње под јед на ким усло ви ма, да се обра зо ва ње мо ра обез бе ди ти 
за сву де цу, уче ни ке и од ра сле јед на ко и без дис кри ми на ци је. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти је ста ва да се ова од ред ба за ко на не мо же сма тра ти ни по себ ном ме-
ром ко јом се же ли по сти ћи пу на рав но прав но сти, јер се из два ја њем јед не гру пе де це 
по др жа ва и под сти че да ље одва ја ње де це на осно ву лич ног свој ства, чи ме се спре ча ва 
њи хо ва пу на укљу че ност и рав но прав ност са оста лом де цом.
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Од ред бом чла на 19. став 1. тач ка 2. За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва-

ли ди те том („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 33/06), ко јом је про пи са но да се дис кри ми на ци јом у 
обра зо ва њу не сма тра „ор га ни за ци ја по себ них об ли ка на ста ве, од но сно вас пи та ња за уче-
ни ке, од но сно де цу пред школ ског уз ра ста, ко ји због не до вољ них ин те лек ту ал них спо соб-
но сти не мо гу да пра те ре дов не на став не са др жа је, као и упу ћи ва ње уче ни ка, од но сно 
де це пред школ ског уз ра ста у те об ли ке на ста ве, од но сно вас пи та ња, ако се упи си ва ње 
вр ши на осно ву ак та над ле жног ор га на ко јим је утвр ђе на по тре ба за та квим об ли ком 
обра зо ва ња уче ни ка, од но сно де те та пред школ ског уз ра ста”, нео прав да но је на пра вље на 
раз ли ка де це са ин те лек ту ал ним смет ња ма у од но су на дру гу де цу, чи ме је ова гру па де це 
дис кри ми ни са на на осно ву лич ног свој ства — ин те лек ту ал них смет њи.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 9. За ко на о за бра-
ни дис кри ми на ци је, да је Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке, као над ле жном ор га ну 
за под но ше ње На цр та за ко на о из ме на ма и до пу на ма за ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је 
осо ба са ин ва ли ди те том

   
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке пред у зе ће, у окви ру сво јих за ко ном про пи са-

них над ле жно сти, ме ре за ели ми ни са ње дис кри ми на тор не од ред бе чла на 19. став 1. тач-
ка 2. За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том.

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке оба ве сти ће По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав-
но сти, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња и пре по ру ке, о пла ни ра ним ме ра ма 
ко је ће спро ве сти у ци љу по сту па ња по пре по ру ци.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се обра ти ла ор га ни за ци ја ВМ из П, са оба ве ште-
њем да је ова ор га ни за ци ја Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је под не ла ини ци ја ти ву за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти чла на 19. став 1. тач ка 2. За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо-
ба са ин ва ли ди те том и са пред ло гом да По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у окви ру 
сво јих за кон ских овла шће ња, под не се пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Устав ном 
су ду и на тај на чин по мог не у бор би за јед на ка пра ва све де це. Уз оба ве ште ње и пред лог је 
до ста вље на ко пи ја под не те ини ци ја ти ве са обра зло же њем.

За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, у чла ну 19. став 1. тач ка 2. 
про пи су је да се дис кри ми на ци јом у обра зо ва њу због ин ва лид но сти не сма тра:

„Ор га ни за ци ја по себ них об ли ка на ста ве, од но сно вас пи та ња за уче ни ке, од но сно де цу 
пред школ ског уз ра ста, ко ји због не до вољ них ин те лек ту ал них спо соб но сти не мо гу да пра-
те ре дов не на став не са др жа је, као и упу ћи ва ње уче ни ка, од но сно де це пред школ ског уз-
ра ста у те об ли ке на ста ве, од но сно вас пи та ња, ако се упи си ва ње вр ши на осно ву ак та 
над ле жног ор га на ко јим је утвр ђе на по тре ба за та квим об ли ком обра зо ва ња уче ни ка, од-
но сно де те та пред школ ског уз ра ста”.

У оба ве ште њу ВМ на во ди се да је ова од ред ба дис кри ми на тор на у од но су на де цу са ин-
те лек ту ал ним смет ња ма, ко ја су из дво је на у од но су на дру гу де цу, за ко ном ко јим би упра-
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во тре ба ло да се обез бе ди спре ча ва ње дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том. Од ред ба 
пред ста вља и по др жа ва вр ло за ста ре ло ре ше ње из вре ме на ка да су ко ми си је ко је су би ле 
осни ва не на ни воу ло кал не са мо у пра ве (Ко ми си је за раз вр ста ва ње де це оме те не у раз во-
ју, тзв. „Ко ми си је за ка те го ри за ци ју”) да ва ле на лаз и ми шље ње о (не)мо гућ но сти ма де це са 
смет ња ма у раз во ју за шко ло ва ње. На осно ву тих на ла за и ми шље ња је ло кал на са мо у пра ва 
до но си ла ре ше ње ко јим се де те упу ћи ва ло у ре дов ну или спе ци јал ну шко лу, а вр ло че сто су 
се тим ре ше њи ма де ца са смет ња ма у раз во ју ис кљу чи ва ла из обра зов ног си сте ма и упу ћи-
ва ла у уста но ве со ци јал не за шти те (днев не бо рав ке, до мо ве и слич но), где је по сто јао са мо 
вас пит ни рад, али не и обра зо ва ње. Та кав ду го го ди шњи рад ко ми си ја био је у су прот но сти са 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и мно гим за ко ни ма, али ка ко су са да ко ми си је уки ну те и не мо же 
се ви ше би ло ка квим ре ше њем или од лу ком јед но де те ис кљу чи ти из обра зо ва ња, по треб-
но је да се ова од ред ба и фор мал но укло ни из прав ног по рет ка др жа ве ко ја се опре де ли ла 
за по што ва ње људ ских пра ва, по бољ ша ње по ло жа ја све де це, а по себ но де це из мар ги на-
ли зо ва них гру па на пу ту ка пот пу ној дру штве ној укљу че но сти. Осим што је ова кав при ступ 
пре ва зи ђен, за кон ска од ред ба је и за ста ре ла и дис кри ми на тор на, јер по ста вља са мо де цу 
са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма („не до вољ не ин те лек ту ал не спо соб но сти”) у не по вољ ни ји по-
ло жај ка да је из бор об ли ка обра зо ва ња у пи та њу. На тај на чин из дво је на је са мо јед на вр ста 
ин ва ли ди те та, од но сно јед но лич но свој ство де те та. Ис так ну то је и да су но ва за кон ска ре-
ше ња су штин ски дру га чи ја, да је до шло до пот пу не про ме не па ра диг ме у од но су на де цу са 
смет ња ма у раз во ју — ви ше се не по сма тра ју кроз тзв. ме ди цин ски мо дел и „не до стат ке”, већ 
дру штво као це ли на ра ди на омо гу ћа ва њу укљу че ња сва ког де те та и раз ви ја ња ње го вих/ње-
них ка па ци те та до крај њих мо гућ но сти. Зна чај но је про ме ње на и уло га ро ди те ља/ста ра те ља 
де те та, пре по зна то је да су они нај ком пе тент ни ји да про це не спо соб но сти и мо гућ но сти сво је 
де це, те је и уки ну та мо гућ ност да не ко дру ги (као што су то ра ди ле ко ми си је) од лу чу је о вр сти 
обра зо ва ња у ко ју ће се де те укљу чи ти.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. 
гла сник РС”, бр. 98/2006) у чла ну 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по-
сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, 
кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Устав ном за бра ном дис-
кри ми на ци је, као по ја ве ко ја је су прот на прин ци пи ма де мо крат ског дру штва, обез бе ђу је се 
оства ри ва ње на че ла јед на ко сти и ства ра ју прет по став ке да сви гра ђа ни и гра ђан ке оства ру ју 
пра ва под јед на ким усло ви ма. Чла ном 71. ст. 1 и 2. је про пи са но да сва ко има пра во на обра-
зо ва ње, као и да је основ но обра зо ва ње оба ве зно и бес плат но.

Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је, 
ко јим је у чла ну 4. про пи са но на че ло јед на ко сти та ко што је ре гу ли са но да су сви јед на ки и 
ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку прав ну за шти ту, без об зи ра на лич на свој ства, те да је сва ко 
ду жан да по шту је на че ло јед на ко сти, од но сно за бра ну дис кри ми на ци је. Од ред ба ма чл. 5-14. 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је де фи ни са ни су раз ли чи ти об ли ци по вре де на че ла јед на ко-
сти, од но сно дис кри ми на тор ног по сту па ња.

С об зи ром на чи ње ни це и окол но сти кон крет ног слу ча ја, за ње го во раз ма тра ње ре ле вант-
не су од ред бе чла на 19. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, ко ји ма је про пи са но да сва ко 
има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње 
под јед на ким усло ви ма, у скла ду са за ко ном, као и да је за бра ње но ли цу или гру пи ли ца на 
осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста-
но ву, или ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве 
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и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке 
по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин не пра вед но пра ви ти раз ли ку и не јед-
на ко по сту па ти пре ма њи ма. Та ко ђе, ре ле вант не су и од ред бе чла на 22. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, ко ји ма је про пи са но да сва ко де те има јед на ка пра ва и за шти ту у по ро ди ци, 
дру штву и др жа ви, без об зи ра на ње го ва/ње на лич на свој ства или лич на свој ства ро ди те ља, 
ста ра те ља и чла но ва по ро ди це, као и од ред бе чла на 26. ко ји ма је про пи са но да дис кри ми на-
ци ја по сто ји ако се по сту па про тив но на че лу по што ва ња јед на ких пра ва и сло бо да осо ба са 
ин ва ли ди те том у по ли тич ком, еко ном ском, кул тур ном и дру гом аспек ту јав ног, про фе си о нал-
ног, при ват ног и по ро дич ног жи во та.

На да ље, са мим За ко ном о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том (члан 3. 
став 1. тач ка 2) је про пи са но да је дис кри ми на ци ја сва ко пра вље ње раз ли ке или не јед на-
ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства) 
у од но су на ли ца или гру пе, као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на 
отво рен или при кри вен на чин, а ко је се за сни ва на ин ва лид но сти или на раз ло зи ма у ве зи 
са њом. Та ко ђе, сет но ви на је са др жан у За ко ну о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009), ко је има ју циљ да спре че дис кри ми на ци ју и омо гу ће укљу чи-
ва ње де це са смет ња ма у раз во ју и де це са ин ва ли ди те том у обра зов ни си стем Ср би је, чи ме 
ће до при не ти оства ри ва њу устав ног на че ла јед на ко сти и пу ној со ци јал ној ин клу зи ји. Чла ном 
3. став 1. тач ка 1. овог за ко на је про пи са но да „Си стем обра зо ва ња и вас пи та ња мо ра да обез-
бе ди за сву де цу, уче ни ке и од ра сле: јед на ко пра во и до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња без 
дис кри ми на ци је и из два ја ња по осно ву по ла, со ци јал не, кул тур не, ет нич ке, ре ли гиј ске или 
дру ге при пад но сти, ме сту бо рав ка, од но сно пре би ва ли шта, ма те ри јал ног или здрав стве ног 
ста ња, те шко ћа и смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, као и по дру гим осно ва ма. Чла ном 
6. је про пи са но са сва ко има пра во на вас пи та ње и обра зо ва ње, као и да су гра ђа ни јед на-
ки у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње и вас пи та ње, без об зи ра на пол, ра су, на ци о нал ну, 
вер ску и је зич ку при пад ност, со ци јал но и кул тур но по ре кло, имов но ста ње, уз раст, фи зич ку 
и пси хич ку кон сти ту ци ју, смет ње у раз во ју и ин ва ли ди тет, по ли тич ко опре де ље ње или 
дру гу лич ну осо би ну. Чла ном 77. је про пи са но да за де те и уче ни ка ко ме је услед со ци јал не 
ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли ди те та и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка 
у обра зо ва њу и вас пи та њу, уста но ва обез бе ђу је от кла ња ње фи зич ких и ко му ни ка циј ских 
пре пре ка и до но си ин ди ви ду ал ни обра зов ни план. Циљ ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на је 
по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња де те та и уче ни ка у ре до ван обра зов но-вас пит ни рад 
и ње го во оса мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је ва жно под се ти ти и на оба ве зе ко је 
је Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них кон вен ци ја — Кон вен ци ја о пра-
ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ, Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90, „Сл. лист СРЈ, Ме ђу на род ни 
уго во ри”, бр. 4/96 и 2/97), ко ја у чла но ви ма 23 и 28. утвр ђу је јед на кост де це са смет ња ма у 
раз во ју са оста лом де цом, као и о пра ву на обра зо ва ње за сву де цу, као и Кон вен ци ја о пра-
ви ма осо ба са ин ва ли ди те том („Сл. гла сник РС, Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 42/2009), ко ја се у 
чла ну 7. по себ но ба ви де цом са ин ва ли ди те том и оба ве зу је др жа ве пот пи сни це да пре ду зму 
све по треб не ме ре ка ко би оси гу ра ле да де ца са ин ва ли ди те том ужи ва ју сва људ ска пра ва и 
основ не сло бо де на осно ву јед на ко сти са дру гом де цом, а у чла ну 24. утвр ђу је пра во на обра-
зо ва ње осо ба са ин ва ли ди те том без дис кри ми на ци је и на осно ву јед на ко сти са дру ги ма.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да се ова ква од ред ба не мо же сма-
тра ти ни по себ ном (афир ма тив ном) ме ром ко је су про пи са не чла ном 21. став 4. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је — „Не сма тра ју се дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја 
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мо же уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су су штин ски 
у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма”, јер се из два ја њем јед не гру пе де це (де це 
са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма) по сти же и под сти че да ља се гре га ци ја де це на осно ву лич ног 
свој ства, и упра во оне мо гу ћа ва њи хо ва пу на укљу че ност и рав но прав ност са оста лом де цом. 
То про пи су је и сам За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, у оп штим 
на че ли ма у чла ну 2. став 1. тач ка 3. сто ји да се за кон за сни ва на на че ли ма […] „укљу че но сти 
осо ба са ин ва ли ди те том у све сфе ре дру штве ног жи во та на рав но прав ној осно ви”, али 
про пу шта да соп стве на на че ла до след но при ме ни кроз за кон.

На осно ву ана ли зе чи ње ни ца и прав них про пи са, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. став 1. тач ке 1. и 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње 
да је од ред ба чла на 19. став 1. тач ка 2. За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли-
ди те том („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 33/06) дис кри ми на тор на у од но су на де цу са ин те лек ту-
ал ним смет ња ма, и пре по ру ку Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке ра ди пред у зи ма ња 
ме ра, у скла ду са сво јим за кон ских овла шће њи ма, ко ји ма ће от кло ни ти дис кри ми на тор ну 
од ред бу.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ујед но оба ве шта ва ВМ из П. да ће, у скла ду са 
чла ном 33. став 1. тач ка 7. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, под не ти пред лог за из ме ну 
дис кри ми на тор не од ред бе За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том.
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При ту жба Ц. З. П. М. прoтив Шко ле зa oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe 
збoг дис кри ми на ци је на oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

и вaспитaњa

дел. бр. 526 / 22.4.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе удру же ња Ц. З. П. М. из Б, 
ко је за сту па А. Ч. из Б, про тив Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње „В.” из 

Б због дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та у обла сти обра зо ва ња и вас пи та-
ња. У при ту жби је на ве де но је да је „спе ци јал на” шко ла упи си ва ла ром ску де цу без 
ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је, као и да ни је по што ва ла про пи са не про це ду ре. 
Шко лу по ха ђа 126 уче ни ка, а од то га је чак 108 уче ни ка ром ске на ци о нал но сти, у 
школ ској 2011/12 го ди ни је упи са но 15 пр ва ка ром ске на ци о нал но сти без ми шље-
ња ин тер ре сор не ко ми си је, а из ме ђу 5-8 ста ри јих уче ни ка, без по треб не до ку мен та-
ци је, пре ба че но је из ре дов них шко ла у ову шко лу. На ве де но је да се код ове де це, 
као смет ња у раз во ју, сма тра то што сла би је зна ју срп ски је зик и спо ри је са вла да ва-
ју гра ди во, као и да су нај ви ше по го ђе на де ца сла би јег имов ног ста ња. Шко ла ин-
фор ми ше ро ди те ље са мо о пред но сти ма ко је уче ни ци ове шко ле има ју, као што су 
ужи не, пре воз и дру ге бес плат не по вла сти це, па на осно ву то га до би ја ју са гла сност 
ро ди те ља за упис де це у ову шко лу. Шко ла се из ја сни ла да су се ро ди те љи пи са ним 
зах те вом обра ти ли за упис де це, и то 13 уче ни ка за упис у пр ви раз ред и пет уче ни ка 
за пре ба ци ва ње из „ре дов не шко ле у спе ци јал ну шко лу”. Шко ла ни је упи са ла де цу 
јер ни су би ли ис пу ње ни за кон ски усло ви, због че га се обра ти ла и оп штин ској ин-
тер ре сор ној ко ми си ји ко ја је да ла ми шље ње за на ста вак обра зо ва ња у овој шко ли 
са мо за три де те та. Шко ла је до би ла за да так да хит но пре ба ци ову де цу у ре дов не 
шко ле, без об зи ра на зах тев ро ди те ља, та ко да је шко ла де цу (15) пре ба ци ла у ре-
дов не шко ле. Та ко ђе, на ве де но је да у шко ли има 63 уче ни ка ром ске на ци о нал но сти 
од укуп но 86 уче ни ка, а раз лог за то је са ма про це ду ра ко ја се ра ни је при ме њи ва ла 
при ли ком упи са де це у ову шко лу. У то ку по ступ ка је утвр ђе но да су шко ли под не ли 
зах те ве ро ди те љи 10 уче ни ка за упис у пр ви раз ред и ро ди те љи пет уче ни ка ста ри-
јих раз ре да за на ста вак обра зо ва ња у овој шко ли, али шко ла ни је упи са ла ову де цу 
јер ни су има ла ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је, већ се шко ла, по слу жбе ној ду-
жно сти, обра ти ла ин тер ре сор ној ко ми си ји. У овај слу чај су се укљу чи ли раз ли чи ти 
за ин те ре со ва ни ак те ри, ор га ни зо ва на је кон фе рен ци ја слу ча ја на ко јој је до го во ре-
но да се сва де ца ко ја не ма ју ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је вра те у ре дов не шко-
ле. У тре нут ку под но ше ња при ту жбе сва де ца ко ја ни су има ла ми шље ње ин тер ре-
сор не ко ми си је би ла су упи са на у „ре дов не шко ле”, а По ве ре ни ца је кон ста то ва ла и 
да од лу ка да ли ће де те би ти упи са но у „ре дов ну” или „спе ци јал ну” шко лу не за ви си 
од шко ле, већ од ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је и са гла сно сти ро ди те ља. По ред 
то га, ор га ни за ци ја ко ја је под не ла при ту жбу ни је учи ни ла ве ро ват ним да је шко ла 
„ци ља ла” на де цу ло ши јег имов ног ста ња, док је по пи та њу бро ја уче ни ка ром ске на-
ци о нал но сти у овој шко ли, По ве ре ни ца ис та кла да је у пи та њу за те че но ста ње ко је 
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је по сле ди ца ви ше де це ниј ске обра зов не по ли ти ке. У овом пред ме ту ни је утвр ђе но 
да је шко ла дис кри ми на тор но по сту па ла пре ма де ци ром ске на ци о нал но сти по сту-
па ју ћи по зах те ви ма њи хо вих ро ди те ља за упис де це у ову шко лу.

  
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби удру же ња Ц. З. П. М. из Б. про тив Шко ле за 

основ но и сред ње обра зо ва ње „В.” из Б, због упи са де це ром ске на ци о нал но сти у ову шко-
лу у школ ској 2011/12 го ди ни, ни је утвр ђе но да је из вр ше на дис кри ми на ци ја ром ске де це 
на осно ву прет по ста вље ног лич ног свој ства — смет њи у раз во ју, па се по сту па ње Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „В.” из Б. не мо же ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на тор но.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу Ц. З. П. М. из Б. из ја вље ну 
про тив Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње „В” из Б. (у да љем тек сту ШО СО „В.”), по во-
дом упи си ва ња де це ром ске на ци о нал но сти у ову шко лу без ми шље ња ин тер ре сор не ко ми-
си је и због не по што ва ња про пи са них про це ду ра за упис. Под но си о ци при ту жбе сма тра ју да 
је ти ме из вр ше на дис кри ми на ци ја ром ске де це на осно ву прет по ста вље ног лич ног свој ства 
— смет њи у раз во ју.

У при ту жби је, по ред оста лог, на ве де но:

да се ШО СО „В” дис кри ми на тор но по на ша пре те жно пре ма де ци ром ске на ци о нал но сти 
та ко што им ус кра ћу је пра во на јед на ко обра зо ва ње, а што се огле да у про цен ту за сту-
пље но сти ром ских уче ни ка у овој шко ли и не по што ва њу де фи ни са них про це ду ра упи са 
ка да су у пи та њу ром ски уче ни ци;

да су де ца ром ске на ци о нал но сти сме ште на у „спе ци јал ну шко лу” по осно ву прет по ста-
вље ног здрав стве ног ста ња, тј. прет по ста вље них смет њи у раз во ју;

да се то што де ца ром ске на ци о нал но сти сла бо по зна ју срп ски је зик и про бле ми ко је 
има ју у са вла ђи ва њу гра ди ва, ту ма чи као смет ња у раз во ју и раз лог за њи хо во сме шта ње 
у „спе ци јал ну шко лу”;

да су та квим по сту па њем ШО СО „В” по го ђе на „ако не и ци ља на” де ца из по ро ди ца ло шег 
имов ног ста ња, ка ко би због ма те ри јал них олак ши ца ро ди те љи лак ше при хва ти ли да се 
њи хо ва де ца упи шу у „спе ци јал ну шко лу”;

да је школ ске 2011/12. го ди не у ШО СО „В” упи са но 15 де це ром ске на ци о нал но сти у пр ви 
раз ред без ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је, што је су прот но ва же ћим про пи си ма, као 
и да је 5-8 уче ни ка ста ри јих раз ре да пре ба че но из ре дов них основ них шко ла у ову „спе-
ци јал ну шко лу” без ика кве до ку мен та ци је;

да је од укуп но 126 уче ни ка ове „спе ци јал не шко ле”, чак 108 ром ске на ци о нал но сти;

да „иако на вод но по сто ји” са гла сност ро ди те ља ових уче ни ка, ро ди те љи ма ни су по ја шње-
не раз ли ке, од но сно, ма не обра зо ва ња у „спе ци јал ној шко ли”, већ су им са мо пре до че не 
пред но сти ко је ће има ти у ви ду бес плат не ужи не, пре во за и слич но, што је ро ди те ље ло-
шег имов ног ста ња опре де ли ло да да ју са гла сност за упис де це у „спе ци јал ну шко лу”;
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да су основ не шко ле из ко јих су ром ска де ца ис пи са на, укљу че не у ДИЛС про је кат Ми ни-
стар ства про све те и на у ке и има ју обез бе ђе на ма те ри јал на сред ства да ром ској де ци из 
си ро ма шних по ро ди ца обез бе де ужи ну, школ ски при бор и пре воз до шко ле.

Уз при ту жбу су, на кнад но, под не ти сле де ћи до ка зи: из ве штај о пред у зе тим ме ра ма за пре-
во ђе ње уче ни ка ром ске на ци о нал но сти из ШО СО „В” у ре до ван обра зов ни си стем и за пи сник 
са са стан ка ти ма ДИЛС/РЕФ — „Oбразовна ин клу зи ја Ро ма” са чла но ви ма оп штин ског ти ма 
одр жа ног 28. но вем бра 2011. го ди не.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. ст. 4. и 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри-
ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ШО СО „В”, у ко јем је на ве де но сле де ће:

да су се ШО СО „В” у сеп тем бру 2011. го ди не обра ти ли ро ди те љи 13 де це ром ске на ци о-
нал но сти са пи са ним зах те вом за упис де це у пр ви раз ред и ро ди те љи пе то ро де це ром-
ске на ци о нал но сти са пи са ним зах те вом за пре ба ци ва ње де це из „ре дов не шко ле у спе-
ци јал ну шко лу”;

да у тре нут ку ка да су ро ди те љи под не ли зах те ве, ни су би ли ис пу ње ни усло ви из чл. 98. ст. 
7. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња,143 од но сно, да због не по сто ја ња 
ми шље ња оп штин ске ин тер ре сор не ко ми си је, ШО СО „В” ни је мо гла да из вр ши упис ове 
де це (13+5);

да се ШО СО „В” по слу жбе ној ду жно сти и у за ко ном про пи са ном ро ку од 7 да на за сва ко 
де те, по ре до сле ду при је ма пи са ног зах те ва ро ди те ља, обра ти ла оп штин ској ин тер ре сор-
ној ко ми си ји ра ди утвр ђи ва ња пра ва на до дат ну по др шку упу ћи ва њем у шко лу за де цу са 
смет ња ма у раз во ју;

да се ШО СО „В” по но во обра ти ла оп штин ској ин тер ре сор ној ко ми си ји 21. ок то бра 2011. 
го ди не, са зах те вом да се убр за про це ду ра око до би ја ња ми шље ња и од лу чи ва ња о да-
љем шко ло ва њу де це;

да је ШО СО „В” до ја ну а ра 2012. го ди не до би ла ми шље ње за три де те та са пре по ру ком 
за на ста вак обра зо ва ња и вас пи та ња у шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз-
во ју, уз већ по сто је ћу са гла сност ро ди те ља;

да је про блем око на вод ног упи са и дис кри ми на тор ног ста ва ШО СО „В” пре ма де ци ром-
ске на ци о нал но сти до био „јав но зна че ње” укљу чи ва њем кан це ла ри је ДИЛС про гра ма у 
Ср би ји оде ље ња Ми ни стар ства про све те и на у ке у За је ча ру. ШО СО „В” је до би ла за да так 
да пре ду зме ме ре за хит но пре ба ци ва ње све де це ром ске на ци о нал но сти у ре дов не шко-
ле, за кључ но са 9.12.2011. го ди не, без об зи ра на зах тев ро ди те ља и на те ку ћу про це ду ру 
пред оп штин ском ин тер ре сор ном ко ми си јом, на кон че га су сва де ца (10+5) по чев од 12. 
де цем бра 2011. го ди не пре ба че на у ре дов не шко ле;

да је из вр шен и ван ред ни ин спек циј ски над зор и кон тро ла „(не)за ко ни тог” упи са де це у 
ову шко лу, по пи са ној пред став ци, и да је истим над зо ром утвр ђе но да шко ла ни је из вр-
ши ла упис де це ром ске на ци о нал но сти (13+5), као и да је по сту па ла у скла ду са за ко ном;

да у ШО СО „В” у окви ру основ не шко ле има 63 уче ни ка ром ске на ци о нал но сти од укуп но 86 
уче ни ка, као и да је све до 2010. го ди не шко ла мо гла да упи су је уче ни ке ис кљу чи во на осно-
ву ре ше ња не ка да шње оп штин ске Ко ми си је за раз вр ста ва ње. Од на ве де ног бро ја, тре нут но 
је пр вом раз ре ду тро је де це, а у дру гом раз ре ду ше сто ро де це ром ске на ци о нал но сти.

143 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, бр 72/09 и 52/11)
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да су сви ста ри ји уче ни ци упи са ни ис кљу чи во на осно ву ре ше ња Ко ми си је за раз вр ста ва-
ње о „раз вр ста ва њу у ка те го ри ју мен тал не оме те но сти”, као и да пре ва га да ром ска де ца 
упи су ју ову шко лу по сто ји пре ко 30 го ди на;

да су о овом трен ду ре дов но оба ве шта ва ни оп шти на и про свет на „власт”, да су сви по да-
ци са др жа ни у ре дов но и оба ве зно под но ше ним го ди шњим пла но ви ма и из ве шта ји ма о 
ра ду ШО СО „В”, али да ни ко ни ка да ни је тра жио раз ло ге за ова кво ста ње ни ти пред ла гао 
ре ше ња за пре ва зи ла же ње ова квог трен да;

да се ШО СО „В” ба ви вас пи та њем и обра зо ва њем де це „оме те не у раз во ју” и не раз ли ку-
је де цу по на ци о нал ној при пад но сти, као и да се сма тра од го вор ном пре ма сва ком де те-
ту и оба ве зном да по сту па у нај бо љем ин те ре су де те та;

да сви уче ни ци у ШО СО „В”, укљу чу ју ћи и де цу ром ске на ци о нал но сти, ис по ља ва ју „ре ал-
но за о ста ја ње у мен тал ном раз во ју и укуп но ло ша обра зов на по стиг ну ћа” и да ова шко ла 
чи ни све да свој де ци пру жи обра зо ва ње до ни воа функ ци о нал не пи сме но сти;

да су на по ри ко је је ШО СО „В” пред у зи ма ла и ко је ће пред у зи ма ти и убу ду ће по твр ђе ни 
по зи тив ним из ја ва ма кан це ла ри је ДИЛС про јек та и да ва њем при ли ке да ШО СО „В.” бу де 
део про јек та и про гра ма са ци љем уна пре ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња;

ШО СО „В” је уз из ја шње ње до ста ви ла и сле де ће при ло ге: за пи сник про свет не ин спек ци је 
ОУ Б о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру у ШО СО „В” дел. број: 614-64/11-III-06 од 13.12.2011. 
го ди не, из ве штај о пред у зе тим ме ра ма за пре во ђе ње уче ни ка ром ске на ци о нал но сти из ШО-
СО „В” у ре до ван обра зов ни си стем дел. број: 980/1 од 12. де цем бра 2011. го ди не, од го вор 
ДИЛС/РЕФ ко ор ди на то ра за обра зов ну ин клу зи ју Ро ма и по твр ду о одо бре њу гран та из ДИЛС 
про јек та за уна пре ђе ње ка па ци те та шко ла за обра зо ва ње де це са смет ња ма у раз во ју.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је у то ку по ступ ка, на осно ву из ја шње ња и до-
ста вље них при ло га под но си о ца при ту жбе и ШО СО „В”, утвр ди ла да су на по чет ку школ ске 
2011/2012. го ди не за упис у пр ви раз ред ШО СО „В” зах те ве под не ли и ро ди те љи де се то ро 
де це чи ја до ку мен та ци ја ни је би ла ком плет на, од но сно, ни је по сто ја ло ми шље ње оп штин ске 
ин тер ре сор не ко ми си је, због че га ова де ца ни су мо гла би ти упи са на у ШО СО „В”.

У то ку по ступ ка утвр ђе но je и да је ШО СО „В”, по слу жбе ној ду жно сти, ини ци ра ла по кре та-
ње по ступ ка за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал-
не по др шке за де цу чи ји су ро ди те љи под не ли зах тев за њи хо во упи си ва ње у ШО СО „В”, као 
и да ин тер ре сор на ко ми си ја ни је од лу чи ла у про пи са ном ро ку по овим зах те ви ма. Из за пи-
сни ка о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру ШО СО „В” број: 614-64/11-III-06 од 13. де цем бра 
2011. го ди не утвр ђе но је да је ШО СО „В” до пи сом бр. 779 од 21. ок то бра 2011. го ди не зах те ва-
ла од оп штин ске ин тер ре сор не ко ми си је да ин тен зи ви ра рад и до не се ми шље ње за де се то ро 
де це, као и да је о овом про бле му ШО СО „В” оба ве сти ла Школ ску упра ву.

Да ље, у пе ри о ду од 17. до 22. но вем бра 2011. го ди не, ШО СО „В” су се обра ти ли и ро ди-
те љи још пе то ро де це, та ко ђе без ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је, са зах те вом да њи хо ва 
де ца на ста ве шко ло ва ње у ШО СО „В” — је дан зах тев за че твр ти раз ред, три за пе ти и је дан за 
ше сти раз ред. Уви дом у За пи сник о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру у ШО СО „В” ко ји је из-
вр ши ла Про свет на ин спек ци ја, Оде ље ња за ин спек циј ске по сло ве Оп штин ске упра ве Б. број: 
614-64/11-III-06 од 13. де цем бра 2012. го ди не утвр ђе но је да де ца ко ја ни су има ла ми шље ње 
ин тер ре сор не ко ми си је (10 уче ни ка/ца пр вог раз ре да и пет уче ни ка/ца ви ших раз ре да) ни су 
ни би ла упи са на у ШО СО „В”, као и да ови уче ни ци ни су би ла ни на на ста ви.
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На осно ву до ста вље них при ло га утвр ђе но је и да је у ре ша ва ње овог слу ча ја би ло укљу-
че но ви ше раз ли чи тих ак те ра, као и да је одр жа на кон фе рен ци ја слу ча ја 28. но вем бра 2011. 
го ди не на ко јој су при су ство ва ли пред став ни ци ДИЛС/РЕФ, пред став ни ци оп шти не, пред став-
ни ци уче сни ка у про јек ту „Обра зов на ин клу зи ја Ро ма”, пред став ни ци ШО СО „В”, про свет ни 
са вет ник Школ ске упра ве, ко ор ди на тор свих основ них шко ла у Б, пред став ни ци ром ске на ци-
о нал не за јед ни це и др. На овој кон фе рен ци ји је, из ме ђу оста лог, до го во ре но да се сва де ца 
ко ја не ма ју ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је вра те у ре дов не шко ле, као и да се за јед нич-
ким ра дом свих ак те ра ре ши про блем до 9. де цем бра 2011. го ди не. По сту па ју ћи у скла ду са 
овим до го во ром, ШО СО „В” је пре у зе ла оба ве зу да у са рад њи са пе да го шким аси стен ти ма 
ор га ни зу је ро ди тељ ске са стан ке, на ко ји ма ће оба ве сти ти ро ди те ље ко ји су под не ли зах те ве 
да им се де ца обра зу ју у ШО СО „В”, о свим за кључ ци ма кон фе рен ци је слу ча ја, а пре све га о 
то ме да је до го во ре но да ће де ца на ста ви ти шко ло ва ње у „ре дов ним шко ла ма” и то нај ка сни-
је од 9. де цем бра 2011. го ди не.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. 
гла сник РС”, бр. 98/2006) у чл. 21. про пи су је да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је 
за бра њен сва ки об лик дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву.

Устав на за бра на дис кри ми на ци је је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је, те је 
од ред бом чл. 2. ст. 1. т. 1. дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње 
раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или 
да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма 
бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре-
ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или 
по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, 
ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич-
ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним 
и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви-
ма. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је чл. 19. за бра њу је дис кри ми на ци ју у обла сти обра зо ва-
ња и про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње 
и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а за бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на 
осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста-
но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве 
и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по 
лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко 
по сту па ти пре ма њи ма.

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња у  чл. 98. ре гу ли ше упис уче ни ка у 
основ ну шко лу, та ко што про пи су је, из ме ђу оста лог, да у шко лу за обра зо ва ње уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју мо гу да се упи шу де ца на осно ву ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је за 
про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке уче-
ни ку уз са гла сност ро ди те ља.

Пра вил ни ком о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни-
ку144 уре ђе ни су бли жи усло ви за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав-
стве не или со ци јал не по др шке де те ту и уче ни ку и са став и на чин ра да ин тер ре сор не ко ми си-
је. Про це на по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке 

144 Пра вил ник о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку („Сл. гла сник РС”, бр. 63/2010)
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де те та и уче ни ка за сни ва се на це ло ви том и ин ди ви ду а ли зо ва ном при сту пу, за сно ва ном на 
јед на ким мо гућ но сти ма у са гле да ва њу по тре ба де те та и уче ни ка, са ци љем да се пру жа њем 
од го ва ра ју ће по др шке омо гу ћи дру штве на укљу че ност кроз при ступ пра ви ма, услу га ма и ре-
сур си ма. До дат на по др шка обез бе ђу је се без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву сва ком де-
те ту из дру штве но осе тљи вих гру па, ко ме је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, 
ин ва ли ди те та, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу, 
здрав ству или со ци јал ној за шти ти. Чла ном 5. је про пи са но да се про це на по тре ба де те та за 
пру жа њем до дат не по др шке вр ши по зах те ву ро ди те ља/ста ра те ља и по слу жбе ној ду жно сти, 
на ини ци ја ти ву обра зов не, здрав стве не или уста но ве со ци јал не за шти те, од но сно пру жа о ца 
услу ге со ци јал не за шти те, уз са гла сност ро ди те ља/ста ра те ља де те та. Са ста нак ин тер ре сор не 
ко ми си је ра ди раз ма тра ња зах те ва, од но сно, ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка про це не 
одр жа ва се у ро ку од се дам да на од да на до би ја ња зах те ва.

Кључ но пи та ње ко је се у овом слу ча ју по ста вља је сте да ли су по сту па њем ШО СО „В” по-
во дом зах те ва де се то ро ро ди те ља ром ске на ци о нал но сти да њи хо ва де ца бу ду упи са на у ову 
шко лу и зах те ва пе то ро ро ди те ља ром ске на ци о нал но сти да њи хо ва де ца на ста ве шко ло ва ње 
у овој шко ли, ова де ца дис кри ми ни са на, тј. да ли је ШО СО „В” пре кр ши ла про пи се о за бра ни 
дис кри ми на ци је на ко је се ука зу је у при ту жби.

У то ку по ступ ка утвр ђе но је да су ро ди те љи под не ли зах те ве за упис де це ШО СО „В”, као 
и да је ШО СО „В”, по при је му ових зах те ва, ини ци ра ла по кре та ње по ступ ка по слу жбе ној ду-
жно сти за до би ја ње ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је. По ред то га, утвр ђе но је и да ин тер-
ре сор на ко ми си ја ни је до не ла ми шље ња у ро ку ко ји је про пи сан Пра вил ни ком о до дат ној 
обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку, те да због не по сто ја ња ми-
шље ња ко ми си је, ШО СО „В” ни је ни мо гла да из вр ши упис де це у пр ви раз ред. Ова си ту а ци ја 
је до ве ла до то га да де ца ко ја ни су има ла ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је, а чи ји су ро ди-
те љи под не ли зах те ве за њи хов упис у ШО СО „В”, фор мал но не бу ду упи са на ни у јед ну шко лу 
у пе ри о ду од сеп тем бра до де цем бра 2011. го ди не. Та ко ђе, чи ње ни ца је и да су у тре нут ку 
под но ше ња при ту жбе Ц. з. п. м, сва де ца ко ја ни су има ла ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је 
за упис у ШО СО „В” или за на ста вак шко ло ва ња у овој уста но ви обра зо ва ња, би ла већ упи са на 
у „ре дов не шко ле”.

На осно ву утвр ђе них чи ње ни ца, до ста вље них до ка за и ре ле вант них про пи са, не мо же се 
утвр ди ти да је у кон крет ном слу ча ју ШО СО „В” дис кри ми на тор но по сту па ла пред у зи ма ју ћи 
ак тив но сти у ве зи са упи сом де це ром ске на ци о нал но сти ко ја ни су има ла ми шље ње ин тер-
ре сор не ко ми си је у ову шко лу. На и ме, од лу ка о то ме да ли ће де те би ти упи са но у „ре дов ну” 
или „спе ци јал ну” шко лу не за ви си од шко ле, већ од ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је и са-
гла сно сти ро ди те ља. ШО СО „В”, на кон при је ма зах те ва за упис де це у шко лу без ми шље ња ин-
тер ре сор не ко ми си је, ини ци ра ла је по кре та ње по ступ ка за при ба вља ње ми шље ња, од но сно, 
по сту пи ла је у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу упис де це у шко лу.

У од но су на тврд ње да су по сту па њем ШО СО „В” у по гле ду упи си ва ња ром ске де це у шко-
лу, ци ља на де ца из по ро ди ца ло ши јег имов ног ста ња, и то та ко што су ро ди те љи ма пре до че-
не пред но сти обра зо ва ња у „спе ци јал ној шко ли” ко је се од но се на бес пла тан пре воз, ужи не 
и дру ге олак ши це у то ку це ло куп ног шко ло ва ња, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да Ц. з. п. м. ни је по ну дио ни је дан до каз ко ји ма би ове тврд ње учи нио ве ро ват ним. На 
исти ни тост ових тврд њи не ука зу ју ни чи ње ни це ко је су у то ку по ступ ка утвр ђе не.

У по гле ду свих тврд њи из при ту жбе ко је се од но се на ви сок про це нат за сту пље но сти ром-
ске де це у овој шко ли, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је реч о опи су за те-
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че ног ста ња ко је је по сле ди ца ви ше де це ниј ске обра зов не по ли ти ке. По треб но је на по ме ну ти 
и да су про пи си ко ји су до не дав но ва жи ли у обла сти обра зо ва ња, али и це ло ку пан дру штве ни 
кон текст и по ло жај при пад ни ка и при пад ни ца ром ске на ци о нал не ма њи не у на шем дру штву, 
про из ве ли за бри ња ва ју ће по сле ди це у ве зи са обра зо ва њем ром ске де це и до ве ли до то га 
да ве ли ки број ром ске де це обра зо ва ње сти че у шко ла ма за обра зо ва ње де це са смет ња ма у 
раз во ју, иако не ма ју би ло ка кве смет ње у раз во ју.

Охра бру ју ће је да је на чин на ко ји је са да ре гу ли са на област обра зо ва ња и вас пи та ња, 
та кав да је мо гу ће спре чи ти овај тренд, од но сно, да упис у шко ле за обра зо ва ње де це са 
смет ња ма у раз во ју ни је мо гућ уко ли ко за то не по сто је оправ да ни раз ло зи, обра зло же ни у 
ми шље њу ин тер ре сор не ко ми си је и уз са гла сност ро ди те ља. За ко ном о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња из 2009. го ди не, про ме њен је при ступ обра зо ва њу де це са смет ња-
ма у раз во ју, па је из ме ђу оста лог, про це ду ра упи са у шко лу за обра зо ва ње де це са смет ња ма 
у раз во ју ја сно про пи са на, та ко што са да шко ла за обра зо ва ње де це са смет ња ма у раз во ју 
не ма мо гућ ност да од лу чу је о при је му кон крет ног де те та. Про ме ном при сту па обра зо ва њу 
омо гу ће но је свој де ци да се упи шу у ре дов не шко ле, без об зи ра да ли има ју смет ње у раз во ју 
или не, и то та ко што се про мо ви шу ин клу зив но обра зо ва ње, јед на ке шан се и не ди скри ми на-
ци ја, уз олак ша ва ње про це ду ре за упис у шко лу. С дру ге стра не, про це ду ра за упис у шко лу за 
де цу са смет ња ма у раз во ју, сло же ни ја је не го ра ни је.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је нео п ход но да сви дру штве ни ак те ри 
пре ду зму ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се све у ку пан по ло жај ром ске на ци о нал не ма-
њи не по бољ шао. По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да је, и по ред ме ра ко је су усме ре не на по бољ-
ша ње по ло жа ја Ро ма, ова на ци о нал на ма њи на још увек јед на од нај у гро же ни јих дру штве них 
гру па у Ср би ји, као и да ме ре ко је се пред у зи ма ју још увек ни су до ве ле до бит ни јег уна пре ђе-
ња усло ва жи во та при пад ни ка и при пад ни ца ове на ци о нал не ма њи не.

На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да чи ње ни ца да у овом кон крет-
ном слу ча ју ни је утвр ђе но да је ШО СО „В” дис кри ми на тор но по сту па ла пре ма де ци ром ске 
на ци о нал но сти, не ис кљу чу је мо гућ ност да је у овом слу ча ју би ло по вре де не ких дру гих пра-
ва, ко је ни су у над ле жно сти овог др жав ног ор га на.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. став. 1. тач ке. 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње да 
ни је утвр ђе но да је ШО СО „В” дис кри ми на тор но по сту па ла пре ма де ци ром ске на ци о нал но-
сти по сту па ју ћи по зах те ви ма њи хо вих ро ди те ља да се де ца упи шу у ШО СО „В”.
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При ту жба М. М. из И. про тив не дељ ног ли ста С. Н. због
дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та у обла сти ин фор ми са ња

дел. бр. 330 / 14.2.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе М. М. из И, мај ке ма ло лет ног 
У. М, про тив не дељ ног ли ста „С. н.” и но ви нар ке З. Г. С. „По љу ља на без бед-

ност де це?”, ко ји је об ја вљен у ли сту „С. н.” Те ма тек ста би ли су про бле ми у јед ној 
основ ној шко ли, ко ји су на ста ли због на вод них по сту па ка де ча ка са смет ња ма у раз-
во ју. Мај ка де ча ка је на ве ла да се у тек сту ома ло ва жа ва ју осо бе са ин ва ли ди те том 
и ука зу је да ин клу зив на на ста ва има и сво ју дру гу стра ну, да је у из дво је ном де лу 
члан ка (ан тр фи леу) под на зи вом „Из о ста ли аси стен ти”, но ви нар ка ко ја је пи са ла 
чла нак да ла сво је ви ђе ње до га ђа ја, чи јом са др жи ном је ома ло ва жи ла пред но сти ин-
клу зив ног обра зо ва ња и по сла ла по ру ку чи та о ци ма да је „ин ва ли ди тет” про блем. 
Уред ник не дељ ног ре ги о нал ног ли ста је на вео да спор ним члан ком ни су дис кри-
ми ни са ли де ча ка са смет ња ма у раз во ју и да је овај лист ни зом чла на ка пра тио ин-
клу зи ју у образoвању. Као но си о ци јав ног ин фор ми са ња, има ју оба ве зу да ука жу и 
на про бле ме ин клу зи је у прак си, а очи глед но је да је у тој основ ној шко ли до шло до 
не сва ки да шње си ту а ци је, о че му су ин фор ми са ли јав ност тек стом „По љу ља на без-
бед ност де це?”. Уред ник је из нео став да је мај ка овог де ча ка за о би шла де ло ве тек ста 
ве за не за од го вор ност по ро ди це и дру штва, као и по ру ку на кра ју тек ста, да сва де ца 
има ју пра во на без бри жно де тињ ство. Но ви нар ка ко ја пи са ла овај чла нак на ве ла је 
да је циљ тек ста био спре ча ва ње ве о ма не при јат них си ту а ци ја ко је су се де си ле у тој 
основ ној шко ли и да су у члан ку об ја вље не из ја ве свих уче сни ка до га ђа ја, осим мај ке 
овог де ча ка, ко ја ни је же ле ла да да је ко мен та ре. Ана ли зом овог тек ста утвр ђе но је да 
је сам текст на пи сан објек тив но, као и да аутор ка тек ста ни је ис ти ца ла лич не ста во-
ве о са мом до га ђа ју већ је пре не ла ци ти ра не из ја ве уче сни ка до га ђа ја у овој шко ли и 
ди рек то ра. Ме ђу тим, у из дво је ном де ла члан ка „Из о ста ли аси стен ти”, чи та о ци ма је 
упу ће на по ру ка да је ин клу зи ја у обра зо ва њу у шко ла ма ни је до вољ но до бро ре ше-
ње, да де ца са смет ња ма у раз во ју тре ба да по ха ђа ју тзв. „спе ци јал не шко ле”, да на-
став ни ци ко ји ра де у ре дов ним шко ла ма ни су об у че ни за рад са де цом са смет ња ма 
у раз во ју, те да је ин ва ли ди тет про блем ко ји ути че на по на ша ње де це са смет ња ма 
у раз во ју, услед че га мо же до ћи до не га тив них по сле ди ца. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти је пре по ру чи ла овом не дељ ни ку да ви ше не об ја вљу је при ло ге ко ји-
ма се ома ло ва жа ва зна чај ин клу зив ног обра зо ва ња и по др жа ва ју пред ра су де пре ма 
де ци са смет ња ма у раз во ју, већ да сво јим при ло зи ма до при но си из ме ни прак се ко ји 
усло вља ва ју сте ре о ти пе, пред ра су де и дис кри ми на ци ју у од но су на де цу са смет ња ма 
у раз во ју и њи хо вом ис кљу чи ва њу из ре дов них то ко ва дру штве ног жи во та.
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.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла М. М, мај ка ма ло лет-

ног У. М, по во дом тек ста но ви нар ке З. Г. С. „По љу ља на без бед ност де це?”, ко ји је об ја-
вљен у ли сту „С. н.” 31. ок то бра 2012. го ди не.

1.2. У при ту жби је на ве де но:

да текст „По љу ља на без бед ност де це?” са др жи ин фор ма ци је ко ји ма се ома ло ва жа ва ју 
осо бе са ин ва ли ди те том и ука зу је да ин клу зив на на ста ва има и сво је на лич је;

да се син таг мом „ро ди те љи 25 де це пре са ви ли па пир” ука зу је да су ро ди те љи под не-
ли ту жбу про тив под но си тељ ке при ту жбе, иако су ро ди те љи уче ни ка и уче ни ца Основ не 
шко ле „Д. Ј.” у И. под не ли при ту жбу ди рек то ру шко ле;

да је у ан тр фи леу „Из о ста ли аси стен ти” но ви нар ка З. Г. С. да ла сво ју ин тер пре та ци ју 
до га ђа ја у ОШ „Д. Ј.” у И, и то та ко што твр ди да је ин клу зив но обра зо ва ње на чин да се 
по пу ни број де це у ре дов ним шко ла ма. Та ко ђе, но ви нар ка је ис та кла и да на став ни ци ни-
су об у че ни за рад са „овом де цом”, твр де ћи да је услов за ин клу зив но обра зо ва ње по сто-
ја ње аси сте на та. У окви ру истог тек ста она је на ве ла и да са мо де се так ки ло ме та ра од И. 
по сто ји шко ла „М. П.” у ко ји ма се из де це из вла чи њи хов мак си мум и где оспо со бља ва ју 
де цу за са мо ста лан жи вот;

да је са др жи ном овог ан тр фи леа но ви нар ка З. Г. С. ома ло ва жи ла пред но сти ин клу зив ног 
обра зо ва ња и по сла ла по ру ку чи та о ци ма да је „ин ва ли ди тет” про блем;

да је је ди ни по зи ти ван на вод ан тр фи леа ци ти ра на из ја ва ма ло лет ног У. М, ко ји је то ком 
ин тер вјуа ди рек то ра шко ле и но ви нар ке ли ста „С. н.” ушао у ди рек то ро ву кан це ла ри ју и 
уми ља то ре као „ра ду јем се што су се дру га ри вра ти ли у шко лу”;

да но ви нар ка З. Г. С. тре ба да бу де све сна сво је од го вор но сти и ути ца ја на јав ност, с об-
зи ром да ме ди ји има ју пре суд ни ути цај на кре и ра ње јав не све сти, па и на од нос дру штва 
пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том.

1.3. Уз при ту жбу под но си тељ ка је до ста ви ла чла нак „По љу ља на без бед ност де це?”, са ан-
тр фи ле ом „Из о ста ли аси стен ти”, об ја вљен у ли сту „С. н.” 31. ок то бра 2012. го ди не.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је,145 па су у то ку по ступ ка при ба вље на из ја шње ња ли ста „С. н.” 
од глав ног и од го вор ног уред ни ка овог ли ста Ж. Н. и но ви нар ке ли ста „С. н.” З. Г. С.

1.5. У из ја шње њу глав ног и од го вор ног уред ни ка ли ста „С. н.” на при ту жбу под но си тељ ке, 
из ме ђу оста лог је на ве де но:

да уре ђи вач ка по ли ти ка „С. н.” не до пу шта тек сто ве ко ји ма се ома ло ва жа ва ју осо бе са 
ин ва ли ди те том, већ се, на про тив, ни зом чла на ка пра ти ла ин клу зи ја у обра зо ва њу,

да је оба ве за ли ста „С. н.”, као но си о ца јав ног ин фор ми са ња, да ука зу је и на про бле ме у 
прак си, а очи глед но је да је у ОШ „Д. Ј.” у И. до шло до, нај бла же ре че но, не сва ки да шње 
си ту а ци је, о че му је јав ност ин фор ми са на тек стом „По љу ља на без бед ност де це?” об ја-
вље ног 31. ок то бра 2012. го ди не,

да ни је тач на тврд ња из при ту жбе да је но ви нар ка З. Г. С. ома ло ва жи ла пред но сти ин клу-
зив ног обра зо ва ња и по сла ла по ру ку чи та о ци ма да је ин ва ли ди тет про блем,

145 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да је у тек сту ја сно на ве де но да су ро ди те љи уче ни ка и уче ни ца ОШ „Д. Ј.” из И. „пре са-
ви ли па пир и на пи са ли оба ве ште ње ди рек то ру”, од но сно, да се не ука зу је да су ту жи ли 
под но си тељ ку при ту жбе,

да су не при хва тљи ви за кључ ци и ква ли фи ка ци је под но си тељ ке при ту жбе ко ја за о би ла зи 
де ло ве тек ста ве за не за од го вор ност по ро ди це и дру штва, као и по ру ку, на кра ју тек ста, 
да сва де ца има ју пра во на без бри жно де тињ ство,

да ће лист „С. н.” на ста ви ти да пра ти про цес ин клу зи је у обра зо ва њу, али ће ука зи ва ти и 
на не ке сло же не си ту а ци је из прак се, без на ме ре да ома ло ва жа ва пред но сти ин клу зив-
ног обра зо ва ња,

да је лист „С. н.” пре по зна тљив по уре ђи вач кој кон цеп ци ји ко ја не гу је мул ти кул ту рал ност 
и по што ва ње раз ли чи то сти, те да су у са рад њи са над ле жним ор га ни ма ор га ни зо ва ли 
низ про је ка та из раз ли чи тих обла сти дру штве ног жи во та.

1.6. У из ја шње њу но ви нар ке З. Г. С, из ме ђу оста лог је на ве де но:

да се но ви нар ским по зи вом про фе си о нал но ба ви 35 го ди на и да за то вре ме ни је би ло 
при ту жби на њен рад, од но сно, тек сто ве ко је је пи са ла,

да је циљ тек ста „По љу ља на без бед ност де це?” спре ча ва ње ве о ма не при јат них си ту а ци-
ја у ОШ „Д. Ј.” у И,

да, као но ви нар ка, има за да так да по кре не дру штве ну за јед ни цу да не што ура де, по пра-
ве, до гра де, јер ка да се не што ру жно до го ди, он да је ка сно,

да су об ја вље не из ја ве свих ак те ра, спо ме ну тих у тек сту, сем под но си тељ ке при ту жбе ко-
ја ни је же ле ла да ко мен та ри ше до га ђај,

да текст „По љу ља на без бед ност де це?” не ома ло ва жа ва пред но сти ин клу зив ног обра зо-
ва ња, те да је о де ци са смет ња ма у раз во ју, то ком про те клих де це ни ја, на де се ти не пу та 
афир ма тив но пи са ла, о че му је упо зна та и под но си тељ ка при ту жбе,

да у де мо крат ском дру штву, као но ви нар ка, има пра во да из не се лич ни став, што је учи-
ни ла са др жи ном ан тр фи леа „Из о ста ли аси стен ти”,

да се лич ни став, из ра жен у ан тр фи леу, од но си на ин клу зи ју уоп ште и став за јед ни це пре ма 
на та ли те ту и де ци, те да не мо ра о ин клу зи ји да ми сли на исти на чин као и под но си тељ ка 
при ту жбе, од но сно, да је ин клу зи ја су пер ре ше ње, Бо гом да но и да не мо же да се уна пре ђу је,

да се у свом ра ду увек ру ко во ди ла прин ци пом да је исти на бо ља од нај ма ње ла жи, на-
ро чи то ка да су де ца у пи та њу, те да сма тра да је без бед ност де це у ОШ „Д. Ј.” у И. под 
зна ком пи та ња,

да се, уко ли ко је тек стом би ло ко га увре ди ла, из ви ња ва у сво је име и у име ма ли ша на 
ко ји се ис тра у ми ра ни вра ћа ју из шко ле.

.      
2.1. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је 31. ок то бра 2012. го ди не у ли сту „С. н.” об ја вљен при-

лог но ви нар ке З. Г. С. „По љу ља на без бед ност де це?” са ан тр фи ле ом „Из о ста ли аси-
стен ти”.

2.2. Уви дом у овај при лог, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да се текст 
„По љу ља на без бед ност де це” од но си на си ту а ци ју ко ја је на ста ла у ОШ „Д. Ј.” у И. на-
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кон што су ро ди те љи 25 уче ни ка/ца јед ног оде ље ња пе тог раз ре да од би ли да њи хо ва 
де ца три да на по ха ђа ју школ ску на ста ву. У тек сту је на ве де но да су ро ди те љи до не ли 
ова кву од лу ку сма тра ју ћи да уче ник овог оде ље ња, де те са смет ња ма у раз во ју, угро-
жа ва без бед ност њи хо ве де це. Ин фор ма ци је у тек сту из не те су у ви ду из ја ва ро ди те ља 
уче ни ка/ца овог оде ље ња и ди рек то ра ОШ „Д. Ј.” из И, док је на ве де но да мај ка де те та 
са смет ња ма у раз во ју ни је же ле ла да го во ри за но ви не.

2.3. При лог се, по ред тек ста „По љу ља на без бед ност де це?”, са сто ји и од ан тр фи леа „Из о-
ста ли аси стен ти” у ко јем но ви нар ка З. Г. С. да је сво је ми шље ње о ин клу зи ји у обра-
зо ва њу, те на во ди да су се вла сти због „бе ле ку ге” до се ти ле да пра зне школ ске клу пе 
у ре дов ним шко ла ма по пу не укљу чи ва њем де це са смет ња ма у раз во ју у ре дов ну на-
ста ву. На да ље, на во ди да је то све ле по за ми шље но, али да др жа ва ни је обез бе ди ла 
усло ве за спро во ђе ње ин клу зи је, од но сно, аси стен те, јер на став ни ци у ре дов ним шко-
ла ма ни су об у че ни за рад „са овом де цом”, услед че га оста ла де ца „ни су у мо гућ но сти 
да пра те на став ни план и про грам”. По ред то га, но ви нар ка на во ди да у бли зи ни И. 
по сто је шко ле ко је се ба ве еду ка ци јом де це са смет ња ма у раз во ју, те да је оп шти на И. 
обез бе ди ла де ци бес пла тан пре воз до шко ле „М. П.” у Н. С, али да су се по је ди ни ро-
ди те љи, и по ред ових мо гућ но сти, од лу чи ли да упи су ју де цу са смет ња ма у раз во ју у 
ре дов не шко ле, „јер им, ка ко ка жу, за кон то до зво ља ва и ве ру ју да њи хо ва де ца мо гу 
да са вла да ју њи ма при ла го ђе но гра ди во”. На кра ју ан тр фи леа но ви нар ка З. Г. С. на во ди 
да де ца са смет ња ма у раз во ју „ни су кри ва за свој про блем и сво је по на ша ње”, већ да 
од го вор ност сно се по ро ди ца и дру штво ко ји тре ба да бри ну о свој де ци, „за оно што 
та де ца ра де или не ра де, и да са гле да ју до ка квих по сле ди ца то мо же до ве сти”, јер 
сва де ца има ју пра во на без бри жно де тињ ство.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има ла је 

у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и при лог об ја вљен у ли сту „С. н.” — текст „По љу-
ља на без бед ност де це?” и ан тр фи ле „Из о ста ли аси стен ти” од 31. ок то бра 2012. го ди не.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.146

146 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
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3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја 1990. 
го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та,147 ко ја у чл. 28. пред ви ђа да де-
те, из ме ђу оста лог, има пра во на обра зо ва ње, те је др жа ва, сто га, ду жна да оси гу ра 
оба ве зно и бес плат но основ но обра зо ва ње за све, да омо гу ћи да обра зов не и струч не 
ин фор ма ци је и са ве ти бу ду до ступ ни свој де ци и пре ду зме ме ре за ре дов но по ха ђа ње 
шко ле и сма ње ње сто пе на пу шта ња шко ле. Чла ном 29. став 1. Кон вен ци је о пра ви ма 
де те та де фи ни са ни су ци ље ви обра зо ва ња где је про пи са но да обра зо ва ње де те та тре-
ба да бу де усме ре но на све о бу хва тан раз вој пу ног по тен ци ја ла де те та, уз раз ви ја ње по-
што ва ња људ ских пра ва, по ја чан осе ћај иден ти те та и при пад но сти и ње го ву или ње ну 
со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма и са окру же њем.

3.4. Ко ми тет за пра ва де те та на 43. за се да њу, 2006. го ди не, до нео је Ге не рал ни ко мен тар 
бр. 9. — Пра ва де те та са смет ња ма у раз во ју (у да љем тек сту: ко мен тар бр. 9.). Ко мен-
тар бр. 9. пред ви ђа да др жа ва тре ба да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре ра ди спре ча ва ња 
сва ке дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи и оне на осно ву смет ње у раз во ју. На во ди се ва жна 
чи ње ни ца да дру штве но обе ле жа ва ње, стра хо ви, пре за шти ће ност, не га тив ни ста во ви, 
за блу де и пре о вла ђу ју ће пред ра су де про тив де це са смет ња ма у раз во ју до во де до 
мар ги на ли за ци је и оту ђи ва ња де це са смет ња ма у раз во ју. Та ко ђе се од ре ђу је да уче-
ста ла прак са огра ни ча ва ња де це са смет ња ма у раз во ју на ак тив но сти ко је су по себ но 
ор га ни зо ва не и на ме ње не за њих во ди да љој мар ги на ли за ци ји и по ве ћа ва осе ћај изо-
ло ва но сти де це са смет ња ма у раз во ју. Сто га, Ко ми тет за пра ва де те та у ко мен та ру бр. 
9. на по ми ње да ин клу зив но обра зо ва ње тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет-
ња ма у раз во ју, без ис кљу чи ва ња из оп штег обра зов ног си сте ма.

3.5. Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том у чл. 7. про пи су је да ће др жа ве пред-
у зе ти све нео п ход не ме ре да се де ци са ин ва ли ди те том обез бе ди да, рав но прав но са 
дру гом де цом, у пу ној ме ри ужи ва ју сва људ ска пра ва и основ не сло бо де. Ме ђу тим, у 
кон крет ном слу ча ју је зна ча јан и чл. 8. ко ји се од но си на по ди за ње све сти, у ко јем је, 
из ме ђу оста лог, про пи са но да се др жа ве оба ве зу ју да усво је не по сред не, ефи ка сне и 
од го ва ра ју ће ме ре ко ји ма би се по ди гла свест у це лом дру штву о осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, да се бо ре про тив сте ре о ти па, пред ра су да и штет не прак се у од но су на осо бе 
са ин ва ли ди те том. Са тим ци љем ове ме ре об у хва та ју, по ред оста лог, по кре та ње и на-
ста вља ње ефи ка сних кам па ња за упо зна ва ње јав но сти с ци љем не го ва ња осе тљи во сти 
за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, под сти ца ње на свим ни во и ма обра зов ног си сте ма, 
укљу чу ју ћи и код де це од ма лих но гу, по на ша ње ко је ува жа ва пра ва осо ба са ин ва ли ди-
те том. Овим ме ра ма је об у хва ће но и под сти ца ње свих ме диј ских гла си ла да при ка зу ју 
осо бе са ин ва ли ди те том на на чин ко ји је у скла ду са ци љем ове Кон вен ци је, од но сно да 
се уна пре ди, за шти ти и оси гу ра пу но и јед на ко ужи ва ње свих људ ских пра ва и основ них 
сло бо да свим осо ба ма са ин ва ли ди те том и уна пре ди по што ва ње њи хо вог уро ђе ног до-
сто јан ства. Од ред бом чл. 24. Кон вен ци је, про пи са но је да др жа ве при зна ју пра во осо ба 
са ин ва ли ди те том на обра зо ва ње, као и да им у оства ри ва њу овог пра ва без дис кри ми-
на ци је и на осно ву јед на ких мо гућ но сти, др жа ве обез бе ђу ју ин клу зив ни си стем обра-
зо ва ња на свих ни во и ма. Ин клу зив ни си стем обра зо ва ња и до жи вот но уче ње је у ци љу 
пу ног раз во ја људ ског по тен ци ја ла и осе ћа ња до сто јан ства и вла сти те вред но сти, као 
и ја ча ње по што ва ња људ ских пра ва, основ них сло бо да и раз ли чи то сти ме ђу љу ди ма, у 
ци љу раз во ја лич но сти, та ле на та и кре а тив но сти осо ба са ин ва ли ди те том, као и њи хо-

147 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је УН о пра ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ — 
Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 4/96 и 2/97)
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вих ум них и фи зич ких спо соб но сти до пу ног сте пе на њи хо вих по тен ци ја ла, али и у ци љу 
омо гу ћа ва ња осо ба ма са ин ва ли ди те том да ефи ка сно уче ству ју у сло бод ном дру штву. 
Истим чла ном је про пи са но да ће, у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње, др жа ве обез бе-
ди ти да осо бе са ин ва ли ди те том не бу ду ис кљу че не из си сте ма оп штег обра зо ва ња на 
осно ву ин ва ли ди те та, као и да де ца са ин ва ли ди те том не бу ду ис кљу че на из сло бод ног 
и оба ве зног основ ног или сред њег обра зо ва ња, на осно ву ин ва ли ди те та, као и да осо-
бе са ин ва ли ди те том има ју при ступ ин клу зив ном, ква ли тет ном и сло бод ном основ ном 
и сред њем обра зо ва њу, рав но прав но са дру ги ма у за јед ни ци у ко јој жи ве.

3.6. Устав Ре пу бли ке Ср би је у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по-
сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

3.7. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је, ко ји у чл. 2. ст. 1. тач. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту-
па ње озна ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од-
но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на 
ли ца или гру пе као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен 
или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, 
на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе-
ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, 
ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном 
ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду, члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним 
и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој-
стви ма. Од ред ба ма чл. 15-27. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са ни су по себ-
ни слу ча је ви дис кри ми на ци је, па је та ко чл. 26. ст. 1. за бра ње но по сту па ње про тив но 
на че лу јед на ких пра ва и сло бо да осо ба са ин ва ли ди те том у по ли тич ком, еко ном ском, 
кул тур ном и дру гом аспек ту јав ног, про фе си о нал ног, при ват ног и по ро дич ног жи во та.

3.8. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња де фи ни са но је јед на ко пра во и 
до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња за све, као и на чи ни за укљу чи ва ње де це са смет-
ња ма у раз во ју у обра зов ни си стем. За кон у чл. 6. про пи су је да сва ко ли це има пра во 
на обра зо ва ње и вас пи та ње а у ст. 3. и да ли ца са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том 
има ју пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње ко је ува жа ва њи хо ве обра зов не и вас пит не 
по тре бе у ре дов ном си сте му обра зо ва ња и вас пи та ња, у ре дов ном си сте му уз по је-
ди нач ну, од но сно груп ну до дат ну по др шку или у по себ ној гру пи у шко ли у скла ду са 
овим за ко ном. Пра ва уче ни ка про пи са на су чл. 103. та ко да су уста но ва и за по сле ни 
ду жни да обез бе де оства ри ва ња ових пра ва, где је, по ред дру гог на ро чи то ис так ну тог, 
на ве де но и ува жа ва ње лич но сти, зaш тита oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa 
и зaнeмaривaњa али и oствaривaњe свих прaвa учeникa, прaвa нa зaш титу и прaвичнo 
пoступaњe шкoлe прeмa учeнику и кaдa пoврeди oбaвeзу утврђeну oвим зaкoнoм.

3.9. Чл. 41. ст. 3. За ко на о јав ном ин фор ми са њу про пи са на је за шти та ма ло лет ни ка, те је 
од ре ђе но да се у јав ним гла си ли ма ма ло лет ник не сме учи ни ти пре по зна тљи вим у ин-
фор ма ци ји ко ја је по де сна да по вре ди ње го во пра во или ин те рес.
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3.10. По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да су раз ли чи та над ле жна те ла и ин сти ту ци је да ла де фи-

ни ци ју ин клу зив ног обра зо ва ња и ње го вог зна ча ја за на пре до ва ње и еду ка ци ју де це са 
смет ња ма у раз во ју. Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру 
(УНЕ СКО) у „Смер ни ца ма за укљу чи ва ње” де фи ни ше ин клу зив но обра зо ва ње као про-
цес са гле да ва ња и од го во ра на раз ли чи те по тре бе свих уче ни ка/ца кроз ве ће уче шће 
у уче њу, кул ту ра ма и за јед ни ца ма, као и сма ње ње ис кљу чи ва ња уну тар и из обра зо ва-
ња. Ин клу зив но обра зо ва ње, сто га, под ра зу ме ва про ме не и при ла го ђа ва ња у са др жа ју, 
при сту пи ма, струк ту ра ма и стра те ги ја ма, уз за јед нич ку ви зи ју ко ја об у хва та сву де цу 
уну тар од го ва ра ју ћег ста ро сног ра спо на, као и убе ђе ње да на ре дов ном си сте му ле жи 
од го вор ност за обра зо ва ње све де це.

3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су то ком прет ход них де це ни ја ра ђе-
на број на ис тра жи ва ња на те му ин клу зив ног обра зо ва ња и укљу чи ва ња де це са смет-
ња ма у раз во ју у си стем ре дов ног шко ло ва ња, те да су ре зул та ти ова квих ис тра жи ва ња 
по ка за ли ви ше стру ку ко рист ин клу зив ног обра зо ва ња. Та ко, де ца са смет ња ма у раз-
во ју ко ја су по ха ђа ла ре дов ну на ста ву има ју мо гућ ност ус по ста вља ња при ја тељ ста ва и 
осе ћа ја при хва ће но сти што до при но си њи хо вом нео п ход ном укљу чи ва њу у ре дов не 
то ко ве жи во та, као и оса мо ста љи ва њу и раз ви ја њу осе ћа ја са мо по што ва ња; уче ње у 
при род ној вр шњач кој гру пи; оспо со бље ност за укљу чи ва ње у жи вот и рад; осна жи ва-
ње ро ди те ља де це са смет ња ма у раз во ју да им де ца бу ду при хва ће на од стра не за јед-
ни це у ко јој жи ве; по ве ћа ње ком пе тен ци је на став ни ка и про фе со ра; ре струк ту ри ра ње 
прак се и прин ци па вас пит но-обра зов ног ра да та ко да се мо же од го во ри ти на раз ли чи те 
по тре бе уче ни ка/ца; ус по ста вља ње са рад ње и тим ског ра да ме ђу уче ни ци ма и на став-
ни ци ма; при хва та ње раз ли чи то сти као нор мал не по ја ве; из ла же ње у су срет по тре ба ма 
свих уче ни ка; при хва та ње и по др жа ва ње раз ли чи тих сти ло ва и тем па уче ња; оси гу ра-
ње ква ли те та обра зо ва ња за све уче ни ке кроз стра те ги је по др шке и под у ча ва ња као и 
пот пу на ис ко ри шће ност свих људ ских по тен ци ја ла у дру штву.

3.12. Ана ли зом тек ста „По љу ља на без бед ност де це?” По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти утвр ди ла је да је текст на пи сан објек тив но, ис ти чу ћи у пр ви план ци ти ра не из ја ве 
уче сни ка до га ђа ја у ОШ „Д. Ј.” у И, од но сно, ро ди те ља уче ни ка/ца и ди рек то ра шко ле, 
без ис ти ца ња лич них ста во ва и ми шље ња аутор ке тек ста.

3.13. Што се ти че ан тр фи леа „Из о ста ли аси стен ти” По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
сма тра да је овим тек стом чи та о ци ма и чи та тељ ка ма упу ће на по ру ка да је ин клу зи ја у 
обра зо ва њу у на шим шко ла ма још увек не до вољ но до бро ре ше ње, да де ца са смет ња-
ма у раз во ју тре ба да по ха ђа ју тзв. „спе ци јал не шко ле” у ко ји ма ће ра ди ти у ма лим гру-
па ма, да на став ни ци ко ји ра де у ре дов ним шко ла ма ни су оспо со бље ни за рад са де цом 
са смет ња ма у раз во ју, те да је ин ва ли ди тет про блем ко ји ути че на по на ша ње де це са 
смет ња ма у раз во ју, услед че га мо же до ћи до не га тив них по сле ди ца.

3.14. По ве ре ни ца сма тра да је на вод из из ја шње ња но ви нар ке З. Г. С, да но ви на ри не сме-
ју да жму ре пред де ша ва њи ма у дру штву ко ја ни су увек при јат на, пот пу но ис пра ван и 
не спо ран, али ис ти че да ме ди ји, исто вре ме но, има ју сна жан ути цај на јав но мње ње и 
кре и ра ју ста во ве јав но сти о раз ли чи то сти и осе тљи вим дру штве ним гру па ма. Аутор ка 
тек ста ста вом да „де ца са смет ња ма у раз во ју ни су од го вор на за свој про блем” ша ље 
по ру ку чи та о ци ма да је овај вид ин ва ли ди те та про блем. По ве ре ни ца сто ји на ста но ви-
шту да ова ква по ру ка до при но си по др жа ва њу иде је да де цу са смет ња ма у раз во ју тре-



178  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

ба изо ло ва ти из си сте ма ре дов ног шко ло ва ња ка ко сво јим по на ша њем не би оме та ла 
на ста ву и угро жа ва ла без бед ност де це без смет њи у раз во ју.

3.15. По пи та њу на во да из из ја шње ња аутор ке тек ста З. Г. С. да има пра во на сво је лич но ми-
шље ње и став, По ве ре ни ца сма тра да но ви на ри сва ка ко има ју пра во и тре ба да из но се 
кри тич ка ми шље ња о до га ђа ји ма у дру штву, али да исто вре ме но тре ба да ис тра жу ју и 
еду ку ју се о зна ча ју и објек тив ним раз ло зи ма за уво ђе ње но вих ме то да и по сту па ка, 
као што је ин клу зи ја у обра зо ва њу. Та ко, По ве ре ни ца сма тра да је не при хва тљив став 
из ра жен у ан тр фи леу да на став ни ци у ре дов ним шко ла ма ни су об у че ни за рад са „овом 
де цом”, јер ни су за вр ши ли де фек то ло шки или не ки дру ги фа кул тет. На и ме, По ве ре-
ни ца сма тра да су на став ни ци еду ко ва ни за рад са де цом и во ђе ње на ста ве, да има ју 
мо гућ ност да уна пре ђу ју свој рад и уве ду све пе да го шке ино ва ци је у ин клу зив ном мо-
де лу, као и да ре ле вант на ис тра жи ва ња по ка зу ју да не ма нијед ног до ка за да де ца без 
раз вој них те шко ћа би ва ју за не ма ре на у ова квом мо де лу ра да.

3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да шко ле и дру ге обра зов не ин сти-
ту ци је има ју оба ве зу да пру же за шти ту уче ни ци ма од свих об ли ка вр шњач ког на си ља, 
али и да обез бе де раз у ме ва ње раз ли чи то сти, то ле ран ци ју и аде кват ну при пре му свих 
уче ни ка/ца за уче ње и рад у вр шњач кој за јед ни ци. На во дом у из ја шње њу но ви нар ке З. 
Г. С. да се из ви ња ва у име де це ко ја се ис тра у ми ра на вра ћа ју из шко ле, аутор ка по др жа-
ва сте ре о тип не ста во ве ве за не за де цу са смет ња ма у раз во ју, и став да им је нео п ход но 
„спе ци јал но обра зо ва ње” због опа сно сти ко ју пред ста вља ју по де цу без смет њи у раз-
во ју. Сто га, сва ки текст ко ји из ра жа ва не га ти ван став о про це су ин клу зи је у обра зо ва њу 
до при но си оте жа ва њу нор мал ног животa де це са смет ња ма у раз во ју, осна жи ва њу њи-
хо вог по тен ци ја ла и по тен ци ја ла њи хо вих по ро ди ца, те омо гу ћа ва њу уче ња и раз во ја 
де це у при род ној вр шњач кој сре ди ни.

3.17. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да су ме ди ји моћ но сред-
ство у ши ре њу то ле ран ци је и под сти ца њу пра ва на јед на ке мо гућ но сти и су зби ја њу дис-
кри ми на ци је. Уве ре на да је об ја вљи ва ње спор ног тек ста ре зул тат не до вољ ног по зна ва-
ња зна ча ја ин клу зив ног обра зо ва ња и ме ђу на род них и до ма ћих стан дар да у обла сти 
рав но прав но сти, По ве ре ни ца из ра жа ва на ду и оче ки ва ње да ће „С. н.” на сто ја ти да, 
кроз при ло ге ко је об ја вљу ју, раз ви ја ју свест о рав но прав но сти осо ба са ин ва ли ди те том 
и ути ца ти на из ме ну обра за ца, оби ча ја и прак се ко ји усло вља ва ју сте ре о ти пе, пред ра-
су де и дис кри ми на ци ју у од но су на де цу са смет ња ма у раз во ју.

.   
Ан тр фи ле „Из о ста ли аси стен ти”, об ја вљен у окви ру при ло га „По љу ља на без бед ност де-

це?” у ли сту „С. н.” 31. ок то бра 2012. го ди не, ни је у скла ду са од ред ба ма За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ли сту „С. н.” да ви ше не об ја вљу је 

при ло ге ко ји ма се ома ло ва жа ва зна чај ин клу зив ног обра зо ва ња и по др жа ва ју пред ра су де 
пре ма де ци са смет ња ма у раз во ју, те да сво јим при ло зи ма до при но си из ме ни обра за ца, оби-
ча ја и прак се ко ји усло вља ва ју сте ре о ти пе, пред ра су де и дис кри ми на ци ју у од но су на де цу са 
смет ња ма у раз во ју и њи хо вом ис кљу чи ва њу из ре дов них то ко ва дру штве ног жи во та.
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При ту жба М. М. из И. про тив ОШ Д. Ј. из И. због дис кри ми на ци је
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју

бр. 07-00-400/2012-01 / 12.3.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе М. М. из И, мај ке ма ло лет ног 
У. М, ко ја је под не та про тив Основ не шко ле „Д. Ј.” из И. и ди рек то ра шко ле Ј. К. 

Mајка де ча ка са смет ња ма у раз во ју под не ла је при ту жбу на кон до га ђа ја ко ји су до ве-
ли до ис пи си ва ња не ко ли ко де це из оде ље ња ње ног си на, а по во дом из ја ва ди рек то ра 
основ не шко ле. На ве ла је да су из ја ве ди рек то ра шко ле не ко рект не пре ма осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, од но сно, да су не при хва тљи ви ста во ви ди рек то ра да је „за кон крив 
што де ца са те шким оште ће њи ма по ха ђа ју ре до ван си стем обра зо ва ња”, да је за де-
цу са смет ња ма у раз во ју „нај бо ље да по ха ђа ју спе ци јал на оде ље ња”, као и да де ца са 
смет ња ма у раз во ју тре ба по вре ме но да се дру же са де цом без смет њи на му зич ким 
или ли ков ним ра ди о ни ца ма. Ди рек тор шко ле је по во дом ове при ту жбе, на вео да су 
на став ни ци шко ле, од мах на кон упи си ва ња де ча ка са смет ња ма у раз во ју, за по че ли 
са при ла го ђа ва њем свог ра да, као и да су упу ти ли зах тев над ле жној ко ми си ји ра ди 
да ва ња ми шље ња ко ју по др шку тре ба обез бе ди ти овом уче ни ку. Ди рек тор је, по том, 
на вео да су уче ни ци, на став ни ци и ро ди те љи на по чет ку школ ске го ди не, упо зна ти са 
упи си ва њем уче ни ка са смет ња ма у раз во ју у њи хо во оде ље ње, али да се у оде ље њу, 
на кон не ког вре ме на, по ја вио про блем због не при ме ре ног по на ша ња уче ни ка са смет-
ња ма у раз во ју пре ма дру гим уче ни ци ма и на став ни ци ма, што је иза зва ло ре ак ци ју 
код уче ни ка. Ди рек тор је на вео да је шко ла одр жа ла ви ше ро ди тељ ских са ста на ка ка-
ко би охра бри ла ро ди те ље и по сти гла са рад њу са њи ма, али су ро ди те љи 12 уче ни ка 
овог оде ље ња од лу чи ли да де цу пре ба це у дру гу шко лу. Ис та као је да сто ји иза из ја ва 
ко је је дао ме ди ји ма, од но сно, да и да ље сма тра да је за укљу чи ва ње де це са смет ња ма 
у раз во ју у си стем ре дов ног шко ло ва ња (ин клу зив но обра зо ва ње) по треб на бо ља еду-
ка ци ја за по сле них у шко ли, као и да је шко ла под не ла зах те ве над ле жним ор га ни ма 
ка ко би се уче ни ку са смет ња ма у раз во ју обез бе дио пе да го шки аси стент и лич них 
пра ти лац. У из ја ва ма за ме ди је је нај пре из ра зио жа ље ње због ис пи си ва ња уче ни ка 
из оде ље ња ко је по ха ђа де чак са смет ња ма у раз во ју и на вео је да је ве ли ки про блем 
не мо гућ ност шко ле да при ку пи нов ча на сред ства ка ко би се овом уче ни ку обез бе ди ло 
при су ство пе да го шког аси стен та и лич ног пра ти о ца. По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти сма тра да је шко ла пред у зе ла низ ве о ма ва жних ме ра ка ко би укљу чи ла 
де ча ка са смет ња ма у раз во ју у си стем ре дов ног шко ло ва ња. Ме ђу тим, у шко ли ипак 
по сто ји не то ле ран ци ја и не ра зу ме ва ње из ме ђу уче ни ка и на став ни ка, што је до ве ло 
до ис пи си ва ња не ко ли ко уче ни ка из оде ље ња ко је по ха ђа де чак са смет ња ма у раз во-
ју. По ред то га, иако је ди рек тор по ка зао от пор и не ра зу ме ва ње зна ча ја ин клу зив ног 
обра зо ва ња, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да ди рек тор сво јим 
из ја ва ма ни је вре ђао ни по ни жа вао де ча ка са смет ња ма у раз во ју, ни ти му је ус кра-
тио мо гућ ност да по ха ђа ову шко лу. Ин клу зив но обра зо ва ње је из у зет но ва жно, јер 
обез бе ђу је да де ца са смет ња ма у раз во ју по ха ђа ју „ре дов не”, а не „спе ци јал не” шко- 
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ле, што им омо гу ћа ва да се дру же и да их вр шња ци при хва те, њи хо вим ро ди те љи ма 
да је осе ћај да су им де ца при хва ће на у за јед ни ци, док на став ни ци ма и про фе со ри ма 
омо гу ћа ва да уна пре де сво ја зна ња и ве шти не у во ђе њу на ста ве. Иако у овом слу ча ју 
ни је утвр ђе но да су шко ла и ди рек тор шко ле дис кри ми ни са ли де ча ка са смет ња ма у 
раз во ју, ди рек то ру шко ле је да та пре по ру ка да обез бе ди да сви на став ни ци по ха ђа ју 
обу ку на те му за бра не дис кри ми на ци је и зна ча ја ин клу зив ног обра зо ва ња, као и да је 
по треб но да шко ла еду ка ци ја ма и обу ка ма раз ви ја ме ђу уче ни ци ма дух то ле ран ци је, 
при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла М. М, мај ка ма ло лет-

ног У. М, по во дом из ја ва ди рек то ра ОШ „Д. Ј.” из И, об ја вље них на РТ И, С. те ле ви зи ји, 
РТ Вој во ди на, те ле ви зи ји Б92 и не дељ ни ку „С. н.”, а на кон до га ђа ја ко ји су ре зул ти ра ли 
ис пи си ва њем не ко ли ко де це из оде ље ња ко је по ха ђа У. М.

1.2. У при ту жби је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је ди рек тор ОШ „Д. Ј.” из И. 29. ок то бра 2012. го ди не, дао не ко ли ко из ја ва за РТ И, С. 
те ле ви зи ју и РТ Вој во ди на, те ле ви зи ју Б92 и не дељ ник „С. н.”;

да су ди рек то ро ве из ја ве не ко рект не пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том, чи ме је угро зио 
мо гућ ност да У. М. на ста ви за по че то шко ло ва ње у ОШ „Д. Ј.” из И.;

да је овим из ја ва ма ди рек тор шко ле по ка зао не пре по зна ва ње раз ли ке из ме ђу пој мо ва и 
за да та ка пер со нал ног аси стен та, пе да го шког аси стен та и лич ног пра ти о ца, те да је за де-
те са смет ња ма у раз во ју ко ри стио тер ми не: „та квог јед ног де ча ка”, „де ча ка са по себ ним 
по тре ба ма”, „де ца са те шким оште ће њи ма” и сл;

да је ди рек тор из нео лич ни став, као и став ко лек ти ва шко ле ко јом ру ко во ди, да је „за кон 
крив што су де ца са те шким оште ће њем у ре дов ном си сте му обра зо ва ња”, те да ро ди-
те љи ма тре ба од у зе ти пра во на од лу ку да ли ће њи хо ва де ца са смет ња ма у раз во ју да 
по ха ђа ју ре дов ну шко лу, већ да та кву од лу ку тре ба пре пу сти ти струч ња ци ма;

да је ди рек тор шко ле из нео лич не ста во ве ко јим твр ди да су про свет ни рад ни ци ху ма-
ни сти, да је за де цу са смет ња ма у раз во ју нај бо ље да по ха ђа ју спе ци јал на оде ље ња, те 
да се про цес со ци ја ли за ци је спро во ди њи хо вим укљу чи ва њем у не ке од ли ков них или 
му зич ких ра ди о ни ца ра ди при вре ме ног дру же ња са де цом без смет њи у раз во ју;

да је ди рек тор шко ле, та ко ђе, из ја вио да је по треб на по себ на еду ка ци ја на став ни ка за 
рад са де цом са смет ња ма у раз во ју, као и да су оста ли уче ни ци и уче ни це из оде ље ња У. 
М. ус кра ће ни за ква ли тет ни је обра зо ва ње;

да из из ја ва ди рек то ра Ј. К. про из ла зи да се ни је по тру дио да се ин фор ми ше о пред но сти-
ма ин клу зив ног обра зо ва ња, већ сво је ста во ве ба зи ра на У. не мо гућ но сти ма, а не по тен-
ци ја ли ма;

да је циљ ме диј ске хај ке да се У. ис пи ше из ОШ „Д. Ј.” у И;

да је ди рек тор шко ле, сво јим ста во ви ма, ин ди рект но по др жао ро ди те ље ко ји су ис пи са-
ли де цу из шко ле, те да је „те шко оп ту жио” У. М. за фи зич ко, пси хич ко и сек су ал но уз не-
ми ра ва ње дру гих уче ни ка;
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да је под но си тељ ка при ту жбе ова кве те ле ви зиј ске и но вин ске при ло ге до жи ве ла као 
при ти сак ко ји јој мо же иза зва ти до дат не здрав стве не про бле ме.

1.3. Уз при ту жбу је до ста вљен спи сак ин тер нет стра ни ца на ко ји ма се мо гу по гле да ти из ја ве 
ди рек то ра ОШ „Д. Ј.” у И.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је,148 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ј. К, ди рек-
то ра ОШ „Д. Ј.” у И.

1.5. У из ја шње њу на при ту жбу, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да се 2012. го ди не у пе ти раз ред ОШ „Д. Ј.” у И, упи сао У. М, де те са смет ња ма у раз во ју, 
ко ји је рас по ре ђен у оде ље ње у ко јем има нај ма ње еви ден ти ра них про бле ма са уче њем 
и вла да њем;

да су на став ни ци, на кон упи си ва ња уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, за по че ли са при ла го-
ђа ва њем свог ра да, и то пре не го што је ура ђен пе да го шки про фил уче ни ка и ИОП;

да су струч ни са рад ни ци, ди рек тор и оде љен ски ста ре ши на, пр вог да на на ста ве, упо зна-
ли уче ни ке V-4 оде ље ња са но вим уче ни ком ко ји има смет ње у раз во ју. О до ла ску уче ни-
ка са смет ња ма у раз во ју на став ни ци ове шко ле упо зна ти су то ком при пре ма за по че так 
школ ске 2012/2013. го ди не, а ро ди те љи уче ни ка V-4 оде ље ња на пр вом ро ди тељ ском 
са стан ку по чет ком сеп тем бра 2012. го ди не. На ве де но је да је и под но си тељ ка при ту жбе 
при су ство ва ла овом ро ди тељ ском са стан ку;

да је 12. сеп тем бра 2012. го ди не упу ћен зах тев ин тер ре сор ној ко ми си ји за да ва ње ми-
шље ња о вр сти по др шке уче ни ку са смет ња ма у раз во ју,

да се у оде ље њу, на кон не ког вре ме на, по ја вљу је про блем због не при ме ре ног по на ша ња 
У. М. пре ма дру гим уче ни ци ма и на став ни ци ма, што је иза зва ло ре ак ци је ро ди те ља дру-
гих уче ни ка;

да је због ових про бле ма одр жа но не ко ли ко ро ди тељ ских са ста на ка, у ци љу пру жа ња 
охра бре ња и по сти за ња са рад ње, уз га ран ци ју шко ле да се пред у зи ма ју све ме ре за ства-
ра ње што бо љих усло ва ра да у оде ље њу;

да је шко ла са под но си тељ ком при ту жбе по сти гла до го вор да бу де при сут на у шко ли, то-
ком свих ча со ва, до ре а ли за ци је ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је;

да су и по ред по ну ђе них ре ше ња за ове про бле ме, ро ди те љи 12 уче ни ка оде ље ња V-4 
од лу чи ли да де цу пре ба це у дру гу шко лу, што је и ме диј ски про пра ће но;

да из ја ве ко је је дао ме ди ји ма ни су би ле усме ре не про тив ин клу зив ног обра зо ва ња и 
про тив де те та под но си тељ ке при ту жбе, већ да је же лео да ука же на по те шко ће ко је се 
по ја вљу ју услед не до стат ка за ко ном пред ви ђе не по др шке;

да ОШ „Д. Ј.” у И. по ха ђа ју још три уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, као и да је, у овим слу-
ча је ви ма, по стиг ну то за до вољ ство уче ни ка, ро ди те ља и за по сле них;

да је про блем си на под но си тељ ке при ту жбе, не пред ви дљи во по на ша ње ко је зах те ва 
кон стант но при су ство лич ног пра ти о ца, те да је тре нут но мај ка при сут на на ча со ви ма са 
де те том;

148 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да сто ји иза из ја ва да тих ме ди ји ма — да је за спро во ђе ње ин клу зив ног обра зо ва ња по-
треб на бо ља еду ка ци ја свих за по сле них у шко ли, да су про свет ни рад ни ци ху ма ни сти, јер 
оба вља ју по сао ко ји зах те ва ве ли ку љу бав, по жр тво ва ње и опре де ље ње за рад са де цом 
без об зи ра на по те шко ће у ра ду, те да про свет ни рад ни ци, ипак, сма тра ју да нај ве ћи те-
рет ин клу зив ног обра зо ва ња сно се са ме шко ле;

да шко ла у це ло сти по шту је и при хва та ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је, као и да је упу-
ти ла зах те ве Ми ни стар ству про све те и ло кал ној са мо у пра ви за ан га жо ва ње пе да го шког 
аси стен та и лич ног пра ти о ца за си на под но си тељ ке при ту жбе;

да са под но си тељ ком при ту жбе и ње ним си ном има сва ко днев ни кон такт и са рад њу, као 
и да је под но си тељ ка при ту жбе чла ни ца Са ве та ро ди те ља, као пред став ни ца ро ди те ља 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју;

да пси хо лог шко ле одр жа ва ра ди о ни це са свим уче ни ци ма оде ље ња V-4 на ко ји ма ра ди 
на збли жа ва њу и упо зна ва њу де це у не по сред ној и отво ре ној ко му ни ка ци ји, са за дат ком 
да се оства ри сен зи би ли за ци ја уче ни ка на ни воу оде ље ња.

1.6. Уз из ја шње ње је до ста вље на и сле де ћа до ку мен та ци ја: ми шље ња Ин тер ре сор не ко-
ми си је бр. 560-25/2012 од 12. ок то бра 2012. го ди не и бр. 560-25-13/2012 од 8. но вем-
бра 2012. го ди не, за пи сни ци са са стан ка Ти ма за за шти ту од на си ља ОШ „Д. Ј.” у И. од 
21. сеп тем бра 2012. го ди не и 7. но вем бра 2012. го ди не, хро но ло шки при каз пе да го га 
шко ле о вас пит но-обра зов ним по сло ви ма и ак тив но сти ма у про це су ства ра ња функ-
ци о нал них усло ва за бо ра вак и уче ње уче ни ка у оде ље њу V-4 и при каз ан га жо ва но сти 
пси хо ло га шко ле у ра ду са уче ни ком У. М.

.      
2.1. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је ди рек тор ОШ „Д. Ј.” у И. Ј. К, по во дом до га ђа ја у ве зи 

са ис пи си ва њем из шко ле уче ни ка оде ље ња V-4, дао ви ше из ја ва за ме ди је о овом до-
га ђа ју. На и ме, ви ше ме диј ских ку ћа („РТ Вој во ди на”, „С. ТВ”, „Б92”, „С. те ле ви зи ја” и „С. 
н.”), об ја ви ле су вест да су ро ди те љи уче ни ка V-4 оде ље ња ОШ „Д. Ј.” у И. тра жи ли од 
ди рек то ра шко ле да за шти ти њи хо ву де цу од уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, ко ји по ха-
ђа ово оде ље ње. На кон то га ро ди те љи ни су пу шта ли де цу да не ко ли ко да на по ха ђа ју 
на ста ву, а на кра ју је 12 уче ни ка ис пи са но из ОШ „Д. Ј.” у И. и упи са но у дру гу шко лу. У 
ве ћи ни ме диј ских при ло га ци ти ра ју се, од но сно, пре но се из ја ве ро ди те ља, чла но ва Ин-
тер ре сор не ко ми си је и ди рек то ра шко ле, ко ји су да ли сво је ви ђе ње овог до га ђа ја.

2.2. Уви дом у до ста вље не при ло ге, утвр ђе но је да се из ја ве ди рек то ра шко ле, у на че лу, од-
но се на рад ње ко је је шко ла пред у зе ла по во дом ових до га ђа ја. На и ме, ди рек тор шко ле 
је у сво јим из ја ва ма на вео да се шко ла обра ти ла ин тер ре сор ној ко ми си ји и спе ци јал ној 
шко ли „А. С.” из Н. П. за по моћ и по др шку у ра ду са уче ни ком са смет ња ма у раз во ју. 
Ди рек тор је, та ко ђе, на вео да је ин тер ре сор на ко ми си ја про це ни ла да је уче ни ку по тре-
бан пе да го шки аси стент, ме ђу тим, сред ства за ан га жо ва ње аси стен та ни су одо бре на, те 
ни је би ло мо гу ће омо гу ћи ти уче ни ку овај вид по др шке.

У из ја ви за РТВ И. ди рек тор Ј. К. из ја вио је, из ме ђу оста лог, да је шко ла уло жи ла при го-
вор ин тер ре сор ној ко ми си ји, с об зи ром да ни је ан га жо ван пе да го шки аси стент и за тра-
жи ла да се уме сто пе да го шког аси стен та, де те ту са смет ња ма у раз во ју обез бе ди „пер-
со нал ни аси стент, тј. лич ни пра ти лац”, ко ји би де те „ко ри го вао у по на ша њу”. Ди рек тор, 
на да ље, на во ди да је мај ка де те та кон стант но при сут на на на ста ви, до одо бре ња за 
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ан га жо ва ње пер со нал ног аси стен та, као и да је „из у зет но вољ на да са ра ђу је и са ра-
ђу је мак си мал но са шко лом, у сва ком тре нут ку, не ко вре ме ка да ни је би ла у шко ли, 
ми смо је по зи ва ли, она до ђе и ре а гу је, а са да ка да смо уви де ли да не ко мо ра би ти са 
уче ни ком она је нон-стоп при сут на, од по чет ка до ла ска у шко лу до кра ја ча со ва.” Та-
ко ђе, ди рек тор ис ти че да је од до ла ска си на под но си тељ ке при ту жбе би ло про бле ма, 
„не ко ли ко екс це са у по на ша њу, где су де ца на не ки на чин би ла мал тре ти ра на и то се 
пре но си ро ди те љи ма, а он да се то још ма ло уве ћа и тај страх по сто ји код ро ди те ља”, те 
да су ро ди те љи од по чет ка школ ске го ди не би ли упо зна ти са до ла ском „јед ног та квог 
уче ни ка у оде ље ње”, али да су не ки од ро ди те ља ипак од лу чи ли да де цу ис пи шу из 
шко ле. У на став ку из ја ве ди рек тор ко мен та ри ше про цес ин клу зи је у на ста ви и ис ти че 
да су на став ни ци у шко ли спрем ни да ра де по при ла го ђе ном на став ном пла ну и про-
гра му, иако ни су у пот пу но сти еду ко ва ни за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју, те да 
сма тра, као и ње гов ко лек тив, да тре ба пре пу сти ти струч ња ци ма да до не су од лу ку да 
ли ће де те са смет ња ма у раз во ју ићи у ре дов ну шко лу или не. Та ко ђе на во ди да би „не-
ко де те ко је је ве ћег сте пе на оме те но сти” тре ба ло да по ха ђа „не ку дру гу шко лу” у ко јој 
су да ле ко бо љи усло ви, али и да се по вре ме но укљу чу је у део на ста ве у ре дов ној шко ли 
(ли ков не ра ди о ни це, му зич ке и дру ге сек ци је итд.).

2.3. Уви дом у ми шље ње Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, 
здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку бр. 560-25/2012 од 12. ок то бра 
2012. го ди не, утвр ђе но је да је Ко ми си ја за уче ни ка У. М, из ме ђу оста лог, пре по ру чи ла 
ан га жо ва ње ло го пе да и де фек то ло га, раз вој со ци јал них ве шти на код уче ни ка, укљу че ње 
у це ло днев ни бо ра вак, ан га жо ва ње пе да го шког аси стен та, са ве то дав ни рад са У. ро ди те-
љи ма и У. на ус по ста вља њу пра ви ла по на ша ња у шко ли и ши рем со ци јал ном окру же њу, 
сен зи би ли за ци ју дру гих уче ни ка, на став ни ка, ро ди те ља дру гих уче ни ка за У. спе ци фич-
но сти и по себ не по тре бе, упу ћи ва ње У. на не го ва ње при ја тељ ста ва са сен зи би ли са ним 
вр шња ци ма из оде љењ ске за јед ни це, те укљу чи ва ње у ван на став не ак тив но сти, при ла-
го ђе но сек су ал но обра зо ва ње, оба ве зу ди рек то ра да фор ми ра ти мо ве, итд.

2.4. Из ме ње ним ми шље њем Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов-
не, здрав стве не и со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку бр. 560-25-13/2012 од 8. но вем бра 
2012. го ди не, Ко ми си ја је по но ви ла пре по ру ке за по др шку и до дат ну по др шку уче ни ку 
са смет ња ма у раз во ју У. М, уз пре по ру ку да је нео п ход но да Ми ни стар ство про све те, 
ло кал на са мо у пра ва и ОШ „Д. Ј.” из И. ан га жу ју као по др шку лич ног пра ти о ца за У.

2.5. Уви дом у за пи сник са са стан ка Ти ма за за шти ту де це од на си ља ОШ „Д. Ј.” из И. од 21. 
сеп тем бра 2012. го ди не, утвр ђе но је да је за пи сни ком кон ста то ва но да су сви чла но ви 
ти ма упо зна ти са „слу ча јем уче ни ка У. М. у V-4 оде ље њу”, да је тим пред ло жио да пе да-
го шки аси стент при су ству је ча со ви ма као по др шка уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, оста-
лим уче ни ци ма и на став ни ку, да уче ник са смет ња ма у раз во ју кр ши школ ска пра ви ла 
по на ша ња „ко ја су у гра ни ца ма то ле ран ци је”, те је по треб но пра ти ти си ту а ци ју у овом 
оде ље њу и у слу ча је ви ма сум ње или са зна ња о по сто ја њу на си ља оба ве сти ти Тим, омо-
гу ћи ти мир но ре ше ње на ста лих про бле ма, од но сно, уз не ми ре но сти ро ди те ља оста лих 
уче ни ка оде ље ња V-4 пу тем раз го во ра са ро ди те љи ма уче ни ка и мај ком уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју.

2.6. Уви дом у за пи сник са са стан ка Ти ма за за шти ту де це од на си ља ОШ „Д. Ј.” из И. од 7. 
но вем бра 2012. го ди не, утвр ђе но је да је по моћ ни ца ко ор ди на то ра ти ма упо зна ла чла-
но ве ти ма са кон цеп том „Бло га не на си ља” ко ји је по кре нут у окви ру школ ског сај та. 
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Та ко ђе, чла но ви ти ма упо зна ти су са про бле мом ис пи си ва ња уче ни ка из шко ле због 
„уз не ми ра ва ња и вр шњач ког на си ља”, те да су пред у зе те ме ре по ди за ња без бед но сти 
у оде ље њу V-4, ко ји по ха ђа уче ник са смет ња ма у раз во ју, и то та ко што мај ка уче ни-
ка при су ству је на ста ви и од мо ри ма, уз по ди за ње ни воа де жур ста ва на „сте пен ви со ке 
буд но сти и бр зог ре а го ва ња”. По ред то га, тим је ана ли зи рао при мед бе про свет не са-
вет ни це и пред ло жио да се на вид ном ме сту пре зен ту ју све ин фор ма ци је у ве зи са ра-
дом Ти ма за за шти ту де це од на си ља, во ђе ње еви ден ци је о свим слу ча је ви ма на си ља, 
кре и ра ње ин ди ви ду ал ног пла на по др шке за „де цу на сил ни ке и де цу жр тве”, из ра да 
пла на ак тив но сти на по ди за њу ни воа без бед но сти уче ни ка у то ку школ ског од мо ра и 
ка да на пу шта ју школ ску згра ду. Тим је, та ко ђе, пред ло жио ме ре за уна пре ђе ње со ци-
јал них ве шти на У. М, и то та ко што је пред ло же на: из ра да ИОП-а, ани ма ци ја де те та 
у окви ру раз ли чи тих сек ци ја, вр шњач ка по др шка, ра ди о ни це са пси хо ло гом на ни воу 
оде ље ња, ак тив но сти на школ ским од мо ри ма („игре у па ру ра ди ме ђу соб ног по ма га-
ња и по др шке, али и ува жа ва ња и то ле ран ци је раз ли чи то сти”). На кра ју за пи сни ка, тим 
кон ста ту је као при мер до бре прак се уче шће У. М. на су сре ту де це пе сни ка и пе сни ка из 
књи жев ног клу ба „Ми ро слав Ан тић”, по во дом обе ле жа ва ња Деч је не де ље. На и ме, том 
при ли ком на ступ У. М. је про пра ћен „до брим при је мом и по хва ла ма, а он лич но осе тио 
ве ли ко за до вољ ство и сре ћу и да ни ма је при чао о сво јим ути сци ма”.

2.7. Уви дом у так са тив ни хро но ло шки при каз вас пит но-обра зов них по сло ва и ак тив но сти у 
про це су ства ра ња функ ци о нал них усло ва за бо ра вак и уче ње уче ни ка у оде ље њу V-4, 
утвр ђе но је да су у пи та њу ак тив но сти ко је је са чи ни ла пе да го шки ња шко ле, у ве зи са 
ра дом са уче ни ци ма V-4, и то: раз го вор са под но си тељ ком при ту жбе пре по чет ка школ-
ске го ди не у ци љу при ку пље на основ них ин фор ма ци је о уче ни ку, раз го вор са У. учи-
те љи цом, фор ми ра ње оде ље ња V-4, ин фор ми са ње На став нич ког ве ћа и оде љен ског 
ве ћа оде ље ња V-4 о до ла ску уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, час оде љен ског ста ре ши не 
ко ји је одр жан пр вог да на на ста ве на ко ме су оста ли уче ни ци упо зна ти „са од ре ђе ним 
ка рак те ри сти ка ма но вог уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, по тре би да се са уче ни-
ком по не кад ра ди на дру га чи јим са др жа ји ма или на дру га чи ји на чин, по тре би да бу ду 
то ле рант ни пре ма од ре ђе ним по тре ба ма уче ни ка, по тре би да се при др жа ва ју од-
ре ђе них пра ви ла по на ша ња у шко ли…”, уче шће на ро ди тељ ским са стан ци ма у ци љу 
упо зна ва ња ро ди те ља са до ла ском но вог уче ни ка у оде ље ње, по ја шња ва ње пој ма ин-
клу зи је у обра зо ва њу, сва ко днев ни бо ра вак у оде ље њу, сва ко днев ни рад пе да го шки ње 
са уче ни ком са смет ња ма у раз во ју у мо мен ти ма „опа да ња па жње и кон цен тра ци је 
уче ни ка”; са рад ња са под но си тељ ком при ту жбе због про бле ма у по на ша њу ње ног де-
те та, са рад ња са ин тер ре сор ном ко ми си јом, са рад ња са на став ни ци ма и са рад ња са 
ти мо ви ма (струч ни ин клу зив ни тим, тим за раз вој но пла ни ра ње, вр шњач ки тим, уче-
нич ки пар ла мент).

2.8. Пси хо ло шки ња ОШ „Д. Ј.” из И. до ста ви ла је спи сак ак тив но сти ко је је спро ве ла у ра ду 
са уче ни ком У. М. На ве де но је да је, из ме ђу оста лог, 3. сеп тем бра 2012. го ди не раз го-
ва ра ла са уче ни ци ма оде ље ња V-4, да је при су ство ва ла на три ро ди тељ ска са стан ка 
то ком сеп тем бра и ок то бра 2012. го ди не, во ди ла раз го во ре са под но си тељ ком при ту-
жбе, У, уче ни ци ма, ро ди те љи ма и на став ни ци ма оде ље ња V-4, при су ство ва ла на де вет 
ча со ва на ста ве у оде ље њу V-4, по се та ма над зор них слу жби, те пред ло жи ла одр жа ва ње 
са ста на ка Ти ма за за шти ту де це од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. На во ди и да 
је одр жа на ра ди о ни ца „Ре ла ци је са не ким — Мо ја по ро ди ца”, са те мом упо зна ва ња и 
збли жа ва ња де це, као и сен зи би ли за ци је уче ни ка на ни воу оде ље ња, а да су уче ни ци 
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тра жи ли и дру ге ра ди о ни чар ске су сре те. На кра ју, на во ди да је пред ло жи ла ди рек то ру 
да се ре а ли зу је и се ми нар са на став ни ци ма у ци љу по ве ћа ња њи хо вих ком пе тен ци ја и 
сен зи би ли за ци је за рад са уче ни ци ма са смет ња ма у раз во ју.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње са при ло зи ма, као и из ја ве ди рек то ра 
шко ле ОШ „Д. Ј.” у И. да те ме ди ји ма по во дом до га ђа ја ве за ног за ис пи си ва ње не ко ли ко 
уче ни ка из оде ље ња V-4 ове шко ле.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.149

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја 1990. 
го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та,150 ко ја у чл. 28. пред ви ђа да де те, 
из ме ђу оста лог, има пра во на обра зо ва ње и да је др жа ва ду жна да оси гу ра оба ве зно и 
бес плат но основ но обра зо ва ње за све, да омо гу ћи да обра зов не и струч не ин фор ма-
ци је и са ве ти бу ду до ступ ни свој де ци и пре ду зме ме ре за ре дов но по ха ђа ње шко ле 
и сма ње ње сто пе на пу шта ња шко ле. Чла ном 29. став 1. Кон вен ци је о пра ви ма де те та 
де фи ни са ни су ци ље ви обра зо ва ња та ко што је про пи са но да обра зо ва ње де те та тре ба 
да бу де усме ре но на све о бу хва тан раз вој пу ног по тен ци ја ла де те та, уз раз ви ја ње по-
што ва ња људ ских пра ва, по ја чан осе ћај иден ти те та и при пад но сти и ње го ву или ње ну 
со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма и са окру же њем.

3.4. Члан 29. Кон вен ци је о пра ви ма де те та про ши рен је и по ја шњен Оп штим ко мен та ром 
бр. 1. из 2001. го ди не, у ко ме је из ме ђу оста лог на ве де но да чл. 29. ст. 1. Кон вен ци је 
ин си сти ра на по тре би да обра зо ва ње бу де усме ре но на де те, при ла го ђе но де те ту и да 
омо гу ћа ва ње го во или ње но осна жи ва ње. Обра зо ва ње на ко је сва ко де те има пра во 
је сте оно ко је је осми шље но та ко да раз ви је код де те та жи вот не ве шти не, да оја ча де те-
то ву спо соб ност да ужи ва чи тав низ људ ских пра ва и да ути че на ства ра ње кул ту ре про-
же те од го ва ра ју ћим вред но сти ма људ ских пра ва. Ко ми тет за пра ва де те та на по ми ње 

149 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
150 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је УН о пра ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ — 

Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 4/96 и 2/97)
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да на став ни план мо ра да бу де у ди рект ној ве зи са де те то вим по тре ба ма, као и да пот-
пу но узме у об зир де те то ве спо соб но сти ко је се раз ви ја ју. На став не ме то де, сто га, тре-
ба да се при ла го де раз ли чи тим по тре ба ма раз ли чи те де це. Обра зо ва ње тре ба да те жи 
то ме да обез бе ди да сва ко де те са вла да основ не жи вот не ве шти не и да ни јед но де те 
не иза ђе из шко ле, а да ни је опре мље но за су о ча ва ње са иза зо ви ма са ко ји ма се мо же 
оче ки ва ти да ће се су о чи ти у жи во ту. Ко ми тет на гла ша ва да је ва жно да де ца усво је и 
жи вот не ве шти не као што су спо соб ност да се до но се урав но те же не од лу ке; да се су-
ко би ре ша ва ју на не на си лан на чин; да се раз ви је здрав на чин жи во та, до бри од но си у 
дру штву и од го вор ност, кри тич ко раз ми шља ње, та лен ти и дру ге спо соб но сти. На су прот 
то ме, Ко ми тет на по ми ње да дис кри ми на ци ја, по би ло ком осно ву, би ло да је отво ре на 
или скри ве на, вре ђа људ ско до сто јан ство де те та и у ста њу је да под ри је или чак уни-
шти спо соб ност де те та да има ко ри сти од мо гућ но сти ко је му пру жа обра зо ва ње. Сто га, 
Ко ми тет за пра ва де те та ис ти че зна чај обра зо ва ња о људ ским пра ви ма, и то та ко што 
ће де ца гле да ти ка ко се стан дар ди људ ских пра ва при ме њу ју у прак си, би ло код ку ће, у 
шко ли или уну тар за јед ни це. Због то га, обра зо ва ње о људ ским пра ви ма тре ба да бу де 
све о бу хва тан, до жи вот ни про цес, и да поч не од ра жа ва њем вред но сти људ ских пра ва у 
сва ко днев ном жи во ту и ис ку стви ма де це.

3.5. Ко ми тет за пра ва де те та је до нео и Ко мен тар бр. 9. ко ји се од но си на пра ва де те та са 
смет ња ма у раз во ју, у ко јем се на во ди да др жа ва тре ба да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре 
ра ди спре ча ва ња сва ке дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи и оне на осно ву смет њи у раз во ју. 
Та ко ђе, на во ди се и чи ње ни ца да дру штве но обе ле жа ва ње, стра хо ви, пре за шти ће ност, 
не га тив ни ста во ви, за блу де и пре о вла ђу ју ће пред ра су де про тив де це са смет ња ма у 
раз во ју до во де до мар ги на ли за ци је и оту ђи ва ња де це са смет ња ма у раз во ју. Та ко ђе се 
од ре ђу је да уче ста ла прак са огра ни ча ва ња де це са смет ња ма у раз во ју на ак тив но сти 
ко је су по себ но ор га ни зо ва не и на ме ње не са мо њи ма, во ди да љој мар ги на ли за ци ји и 
по ве ћа ва осе ћај изо ло ва но сти де це са смет ња ма у раз во ју. Сто га, Ко ми тет за пра ва де-
те та у овом ко мен та ру на по ми ње да ин клу зив но обра зо ва ње тре ба да бу де циљ обра-
зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју, без ис кљу чи ва ња из оп штег обра зов ног си сте ма.

3.6. Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том151 у чл. 7. про пи су је да ће др жа ве пред-
у зе ти све нео п ход не ме ре да се де ци са ин ва ли ди те том обез бе ди да рав но прав но са 
дру гом де цом, у пу ној ме ри ужи ва ју сва људ ска пра ва и основ не сло бод не. Чла ном 24. 
је про пи са но да др жа ве при зна ју пра во осо ба са ин ва ли ди те том на обра зо ва ње, и да 
им у оства ри ва њу овог пра ва без дис кри ми на ци је и на осно ву јед на ких мо гућ но сти, 
др жа ве обез бе ђу ју ин клу зив ни си стем обра зо ва ња на свих ни во и ма. Ин клу зив ни си-
стем обра зо ва ња и до жи вот но уче ње је у ци љу пу ног раз во ја људ ског по тен ци ја ла и 
осе ћа ња до сто јан ства и вла сти те вред но сти, као и ја ча ње по што ва ња људ ских пра ва, 
основ них сло бо да и раз ли чи то сти ме ђу љу ди ма, у ци љу раз во ја лич но сти, та ле на та и 
кре а тив но сти осо ба са ин ва ли ди те том, као и њи хо вих ум них и фи зич ких спо соб но сти 
до пу ног сте пе на њи хо вих по тен ци ја ла, али и у ци љу омо гу ћа ва ња осо ба ма са ин ва ли-
ди те том да ефи ка сно уче ству ју у сло бод ном дру штву. Истим чла ном је про пи са но да 
у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње, др жа ве ће обез бе ди ти да осо бе са ин ва ли ди те-
том не бу ду ис кљу че не из си сте ма оп штег обра зо ва ња на осно ву ин ва ли ди те та, као и 
да де ца са ин ва ли ди те том не бу ду ис кљу че на из сло бод ног и оба ве зног основ ног или 
сред њег обра зо ва ња, као и да осо бе са ин ва ли ди те том има ју при ступ ин клу зив ном, 

151 Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том („Сл. глaсник РС — Meђунaрoдни угoвoри”, бр. 42/2009)
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ква ли тет ном и сло бод ном основ ном и сред њем обра зо ва њу, рав но прав но са дру ги ма 
у за јед ни ци у ко јој жи ве.

3.7. Устав Ре пу бли ке Ср би је152 у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или 
по сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад-
но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, 
имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

3.8. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци-
је,153 ко ји у чл. 2. ст. 1. тач. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту па ње 
озна ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про-
пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру-
пе као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен 
на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад-
но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном 
иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, 
здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро-
сном до бу, из гле ду, члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру-
гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма.

3.9. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња154 де фи ни са но је јед на ко пра-
во и до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња за све, као и на чи ни за укљу чи ва ње де це са 
смет ња ма у раз во ју у обра зов ни си стем. Од ред ба ма чл. 6. про пи са но је да сва ко ли це 
има пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње, као и да ли ца са смет ња ма у раз во ју и ин ва-
ли ди те том има ју пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње ко је ува жа ва њи хо ве обра зов не и 
вас пит не по тре бе у ре дов ном си сте му обра зо ва ња и вас пи та ња, у ре дов ном си сте му уз 
по је ди нач ну, од но сно груп ну до дат ну по др шку или у по себ ној гру пи у шко ли у скла ду са 
овим за ко ном. Уста но ва и за по сле ни су ду жни да обез бе де оства ри ва ња пра ва уче ни ка 
(чл. 103), из ме ђу оста лог и ува жа ва ње лич но сти, зaш титу oд дискриминaциje, нaсиљa, 
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, oствaривaњe свих прaвa учeникa, укљу чу ју ћи и прaво нa 
зaш титу и прaвичнo пoступaњe и у си ту а ци ја ма кaдa уче ник пoврeди oбaвeзу утврђeну 
oвим зaкoнoм. Та ко ђе, чл. 44 ст. 1. овог за ко на про пи са на је за бра на дис кри ми на ци-
је, те је од ре ђе но да су у уста но ви за бра ње не ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју, ома-
ло ва жа ва ју, дис кри ми ни шу или из два ја ју ли ца, од но сно гру пе ли ца, по осно ву: ра сне, 
на ци о нал не, ет нич ке, је зич ке, вер ске или пол не при пад но сти, фи зич ких и пси хич ких 
свој ста ва, смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, здрав стве ног ста ња, уз ра ста, со ци јал ног 
и кул тур ног по ре кла, имов ног ста ња, од но сно по ли тич ког опре де ље ња и под сти ца ње 
или не спре ча ва ње та квих ак тив но сти, као и по дру гим осно ви ма утвр ђе ним за ко ном 
ко јим се про пи су је за бра на дис кри ми на ци је.

3.10. Стра те ги јом раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не155 уоче ни су про бле ми у до са-
да шњем раз во ју и ре фор ми обра зо ва ња, на при мер са уво ђе њем ин клу зив ног при сту-
па због, из ме ђу оста лог, сла бих ка па ци те та шко ла за пре по зна ва ње уну тра шњих пре-
пре ка и пра вље ње ин клу зив ног школ ског раз вој ног пла на, ве ли ког от по ра ин клу зи ји, 
још увек ме ди цин ског, а не пе да го шког при сту па про бле му, до ми нант но пре да вач ке 

152 Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. гла сник РС”, бр. 98/06)
153 За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Сл. гла сник РС”, бр. 22/2009)
154 „Сл. гла сник РС”, бр. 79/09 и 52/11
155 „Сл. гла сник РС”, бр. 107/12
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на ста ве ко ја не оста вља про стор за ин ди ви ду а ли зо ван при ступ. Та ко ђе је кон ста то ва но 
да за по сле ни у обра зо ва њу ге не рал но ма ло зна ју о ин клу зи ји и не раз у ме ју је до бро, 
ука за но је на не до ста так пе да го шких аси сте на та, као и на не до вољ ну при ме ну ин ди-
ви ду а ли зо ва ног при сту па и при ла го ђа ва ња на ста ве по тре ба ма де це. Сто га, стра те ги ја 
пред ви ђа да про грам ра да шко ле тре ба да под ра зу ме ва ко ри шће ње ра зно вр сних об-
ли ка и ме то да на ста ве/уче ња усме ре них на уче ње и уче ни ка (до бра пре да вач ка на ста-
ва, ства ра лач ке и кул тур не ак тив но сти, са мо стал ни рад уче ни ка, про је кат ска на ста ва, 
ла бо ра то риј ске и те рен ске ве жбе). У том сми слу, у стра те ги ји се на во ди да ова кве ра-
зно вр сне ме то де ра да омо гу ћа ва ју бо љу ин ди ви ду а ли за ци ју на ста ве, из ла зе у су срет 
спе ци фич ним по тре ба ма уче ни ка, би ло да је реч о та лен то ва ним и об да ре ним уче ни-
ци ма или о уче ни ци ма ко ји има ју смет ње и те шко ће у ра ду, јер без мо дер них об ли ка 
ра да не мо гу ће је кон ци пи ра ти раз вој зе мље на прин ци пи ма па мет ног, одр жи вог и ин-
клу зив ног раз во ја, и раз ви ти ком пе тен ци је по треб не за жи вот у са вре ме ном дру штву.

                    
3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да се при ту жба од но си на 

ме диј ске из ја ве ди рек то ра ОШ „Д. Ј.” из И. По ред то га, у по ступ ку је утвр ђи ва но да ли 
је по ступ ци ма и рад ња ма шко ле из вр ше на дис кри ми на ци ја У. М, с об зи ром да су из ја-
ве ди рек то ра шко ле у ди рект ној ве зи са рад ња ма ко је је шко ла евен ту ал но пред у зе ла, 
од но сно, про пу сти ла да пре ду зме, од упи си ва ња У. М. у оде ље ње V-4 ОШ „Д. Ј.” из И.

С тим у ве зи, нео п ход но је на по ме ну ти да је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти др-
жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти да спро во ди по сту пак по при ту жба ма ко је се од но-
се на ак те дис кри ми на ци је. Са гла сно то ме, пред мет ана ли зе у овом слу ча ју огра ни чен 
је на утвр ђи ва ње по сто ја ња дис кри ми на ци је де те та са смет ња ма у раз во ју, на осно ву 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гих ре ле вант них про пи са ко ји са др же ан ти-
ди скри ми на тор не од ред бе. Сто га, евен ту ал не по вре де про це ду ра и не при ме њи ва ње 
дру гих про пи са ко ји су нпр. у ве зи са обра зов ном и со ци јал ном по др шком уче ни ку са 
смет ња ма у раз во ју, не спа да ју у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, 
па у овом по ступ ку ни су ана ли зи ра не про це ду ре ко је су шко ла, ин тер ре сор на ко ми си ја, 
као и дру га над ле жна те ла би ли ду жни да при ме не (нпр. пе да го шки про фил уче ни ка, 
до но ше ње и при ме на ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на), има ју ћи у ви ду да су за кон-
тро лу ових про це ду ра и њи хо ву ускла ђе ност са ва же ћим про пи си ма над ле жни дру ги 
др жав ни ор га ни и ин сти ту ци је.

3.12. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да је ди рек тор ОШ „Д. Ј.” из И, по-
во дом до га ђа ја у шко ли, дао ви ше из ја ва за те ле ви зиј ске и штам па не ме ди је. Из ја ве се, 
на чел но, од но се на си ту а ци ју у оде ље њу V-4 ко ја је ре зул ти ра ла ис пи си ва њем не ко ли-
ко уче ни ка овог оде ље ња, уз из ра жа ва ње жа ље ња због на ста ле си ту а ци је и не мо гућ но-
сти шко ле да ре а ли зу је ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је, због не до стат ка фи нан сиј-
ских сред ста ва ко је тре ба да обез бе ди над ле жно ми ни стар ство, као и ње го вом ста ву о 
про це су ин клу зи је у си сте му основ ног обра зо ва ња.

3.13. Ана ли зом на ве де них из ја ва, утвр ђе но је да је ди рек тор Ј. К. ука зао на из ра зи то про бле-
ма тич ну си ту а ци ју до ко је је до шло у ОШ „Д. Ј.” из И, да се си ту а ци ја ни је ре ши ла на 
за до во ља ва ју ћи на чин, већ је еска ли ра ла ис пи си ва њем уче ни ка из шко ле и „оба ве зом” 
под но си тељ ке при ту жбе да при су ству је свим школ ским ча со ви ма сво га де те та. По ред 
то га, из на ве де них из ја ва се мо же за кљу чи ти да ди рек тор по ка зу је от пор пре ма про-
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це су ин клу зи је у обра зо ва њу и не до вољ но раз у ме ва ње пред но сти овог про це са, али 
и ука зу је на не ке ре ал не по те шко ће са ко ји ма се ње го ва шко ла су сре ла у ре а ли за ци ји 
ИОП-а (ан га жо ва ње пе да го шког и пер со нал ног аси стен та за ма ло лет ног У. М).

3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су то ком прет ход них го ди на, раз ли-
чи та над ле жна те ла и ин сти ту ци је да ла де фи ни ци ју ин клу зив ног обра зо ва ња и ње го вог 
зна ча ја за на пре до ва ње и еду ка ци ју де це са смет ња ма у раз во ју. Ор га ни за ци ја Ује ди-
ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (УНЕ СКО) у „Смер ни ца ма за укљу чи ва ње” 
де фи ни ше ин клу зив но обра зо ва ње као про цес са гле да ва ња и од го во ра на раз ли чи те 
по тре бе свих уче ни ка кроз ве ће уче шће у уче њу, кул ту ра ма и за јед ни ца ма, као и сма-
ње ње ис кљу чи ва ња уну тар и из обра зо ва ња. Ин клу зив но обра зо ва ње, сто га, под ра зу-
ме ва про ме не и при ла го ђа ва ња у са др жа ју, при сту пи ма, струк ту ра ма и стра те ги ја ма, уз 
за јед нич ку ви зи ју ко ја об у хва та сву де цу уну тар од го ва ра ју ћег ста ро сног ра спо на, као и 
убе ђе ње да на ре дов ном си сте му ле жи од го вор ност за обра зо ва ње све де це.

3.15. Та ко ђе, то ком прет ход них де це ни ја ра ђе на су број на ис тра жи ва ња на те му ин клу зив ног 
обра зо ва ња и укљу чи ва ња де це са смет ња ма у раз во ју у си стем ре дов ног шко ло ва ња, 
а ре зул та ти ова квих ис тра жи ва ња по ка за ли су ви ше стру ку ко рист ин клу зив ног обра зо-
ва ња. Де ца са смет ња ма у раз во ју ко ја су по ха ђа ла ре дов ну на ста ву има ју мо гућ ност 
ус по ста вља ња при ја тељ ста ва и осе ћа ја при хва ће но сти са де цом без ин ва ли ди те та, што 
до при но си њи хо вом нео п ход ном укљу чи ва њу у ре дов не то ко ве жи во та, као и оса мо-
ста љи ва њу и раз ви ја њу осе ћа ја са мо по што ва ња; уче ње у при род ној вр шњач кој гру пи; 
оспо со бље ност за укљу чи ва ње у жи вот и рад; осна жи ва ње ро ди те ља де це са смет ња-
ма у раз во ју да им де ца бу ду при хва ће на од стра не за јед ни це у ко јој жи ве; по ве ћа ње 
ком пе тен ци је на став ни ка и про фе со ра; ре струк ту ри ра ње прак се и прин ци па вас пит но-
обра зов ног ра да та ко да се мо же од го во ри ти на раз ли чи те по тре бе уче ни ка; ус по ста-
вља ње са рад ње и тим ског ра да ме ђу уче ни ци ма и на став ни ци ма; при хва та ње раз ли-
чи то сти као нор мал не по ја ве; из ла же ње у су срет по тре ба ма свих уче ни ка; при хва та ње 
и по др жа ва ње раз ли чи тих сти ло ва и тем па уче ња; оси гу ра ње ква ли те та обра зо ва ња за 
све уче ни ке кроз стра те ги је по др шке и под у ча ва ња као и пот пу на ис ко ри шће ност свих 
људ ских по тен ци ја ла у дру штву.156

3.16. Што се ти че на во да ди рек то ра да на став ни ци ни су до вољ но еду ко ва ни за рад са де цом 
са смет ња ма у раз во ју, По ве ре ни ца сма тра да су на став ни ци оспо со бље ни за рад са 
де цом и во ђе ње на ста ве, да има ју мо гућ ност да уна пре ђу ју свој рад и уве ду све пе да-
го шке ино ва ци је у ин клу зив ном мо де лу, као и да ре ле вант на ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да не ма нијед ног до ка за да де ца без раз вој них те шко ћа би ва ју за не ма ре на у ова квом 
мо де лу ра да.157 По ред то га, ис тра жи ва ња из ове обла сти по ка зу ју да под у ча ва ње у ин-
клу зив ном окру же њу по пра вља про фе си о нал не ве шти не на став ни ка, јер уме сто да ко-
ри сте „спе ци јал не про гра ме” као део тзв „спе ци јал ног обра зо ва ња”, ра де на раз во ју 
ве шти на ко је омо гу ћа ва укљу чи ва ње де те та са смет ња ма у раз во ју у вр шњач ку гру пу. 
С дру ге стра не, на став ни ци на тај на чин, по ма жу и уче ни ци ма без смет њи у раз во ју да 
раз ви ју по зи тив ни је ста во ве пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том, а са мим тим и то ле-
рант ном дру штву.158

156 „Во дич кроз пра ва де це са смет ња ма у раз во ју”, Би ља на Ја њић, Ко са на Бе кер (2011)
157 „Ме то ди ка ра да са де цом са по себ ним по тре ба ма”, Сун чи ца Ма цу ра-Ми ло ва но вић (2007/2008) 
158 „Ефек тив но обра зо ва ње — оп шти кон цеп ти”, др Бра ни слав Број чин (са се ми на ра „Ефек тив но ан га жо ва ње за ин клу зив но об-

ра зо ва ње, MID WAY) 
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Та ко ђе, из спи ска ак тив но сти ко је је пси хо ло шки ња ОШ „Д. Ј.” спро ве ла у ра ду са уче ни ком 
У. М, утвр ђе но је да је ди рек то ру шко ле пред ло же но да се ре а ли зу је се ми нар са на став ни-
ци ма у „ци љу по ве ћа ња ком пе тен ци ја и сен зи би ли те та на став ни ка” за рад са уче ни ци-
ма са смет ња ма у раз во ју. С об зи ром на зна чај и ути цај пре да ва ча за рад са де цом са и без 
смет њи у раз во ју, те ино ва ти ван при ступ ин клу зив ног обра зо ва ња, По ве ре ни ца сма тра 
да је овај пред лог ве о ма зна ча јан и мо же по бољ ша ти ком пе тен ци је и пе да го шке ве шти не 
на став ни ка за рад у оде ље њи ма ко ја по ха ђа ју де ца са смет ња ма у раз во ју.

С дру ге стра не, ра зу мљи во је не за до вољ ство ди рек то ра шко ле због не мо гућ но сти шко-
ле да уче ни ку са смет ња ма у раз во ју обез бе ди по др шку пе да го шког аси стен та и лич ног 
пра ти о ца, у скла ду са ми шље њем ин тер ре сор не ко ми си је. По ве ре ни ца на по ми ње да је 
у том сми слу и За штит ник гра ђа на, као над ле жни др жав ни ор ган, из дао ве ћи број пре-
по ру ка над ле жним ми ни стар стви ма ко ји ма је, из ме ђу оста лог, пре по ру чио да на је дин-
ствен на чин де таљ но уре де и де фи ни шу ме ре до дат не по др шке ко је зах те ва ју до дат на 
фи нан сиј ска сред ства: на чин њи хо вог оства ри ва ња и фи нан си ра ња; ор га не над ле жне 
за обез бе ђи ва ње пре по ру че них ме ра, њи хо ве оба ве зе и од го вор но сти и ме ха ни зам 
кон тро ле спро во ђе ња ме ра по др шке де ци са смет ња ма у раз во ју; те да у ве ћој ме ри 
обез бе ди еду ка ци је за по сле них и ру ко во ди ла ца у уста но ва ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
о обра зо ва њу де це са смет ња ма у раз во ју, усме ре не на по ве ћа ва ње осе тљи во сти и сти-
ца ње прак тич них зна ња и ве шти на у ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју.

3.17. По пи та њу ста ва ди рек то ра Ј. К. да ни је до бро ре ше ње да ро ди те љи са мо стал но од-
лу чу ју да ли ће њи хо ва де ца са смет ња ма у раз во ју по ха ђа ти ре дов ну или тзв. „спе ци-
јал ну шко лу”, По ве ре ни ца ука зу је да пре ма За ко ну о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња ро ди те љи/ста ра те љи до но се од лу ку о вр сти шко ле ко ју ће де те по ха ђа ти. 
Ова кво ре ше ње је ве о ма зна чај но, с об зи ром да су упра во ро ди те љи ти ко ји су нај ви-
ше за ин те ре со ва ни за по стиг ну ћа свог де те та и пред ста вља ју не за о би ла зне парт не ре у 
обра зов ном про це су. С тим у ве зи, ак тив на уло га ро ди те ља у обра зов ном про це су по-
чи ње од из бо ра шко ле ко ју ће де те по ха ђа ти, а на ста вља се кроз раз ли чи те ак тив но сти 
и уче ство ва ње у до но ше њу свих од лу ка ко је се ти чу де те та.

3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је ва жно освр ну ти се на део из ја ве 
ди рек то ра Ј. К, ко јим је ис ка зан став да де ца са ве ћим сте пе ном смет њи у раз во ју тре-
ба да иду у шко ле у ко ји ма су бо љи усло ви, а да се по вре ме но, пу тем сек ци ја, укљу чу ју 
у рад са де цом из ре дов них шко ла. На и ме, ова квим ста вом се по др жа ва иде ја ко ја је 
ду ги низ го ди на ег зи сти ра ла у на шем обра зов ном си сте му — да де цу са смет ња ма у 
раз во ју тре ба изо ло ва ти од дру ге де це. По ве ре ни ца ука зу је да је ова кав став у мо дер-
ном дру штву пре ва зи ђен, с об зи ром да се си стем обра зо ва ња у на шој зе мљи за сни ва 
на ин клу зив ном мо де лу, а из у зет но, на осно ву ми шље ња ин тер ре сор не ко ми си је и уз 
са гла сност ро ди те ља, де ца са смет ња ма у раз во ју мо гу се упи си ва ти и у шко ле за обра-
зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју.

На и ме, прин цип ин клу зив ног обра зо ва ња усме рен је на про ме ну шко ле, а не де це ко ја 
је по ха ђа ју, што зна чи да шко ле мо ра ју да бу ду спрем не да од го во ре на по тре бе пот пу-
но раз ли чи тих уче ни ка, и да то чи не у „ре дов ним оде ље њи ма”.

3.19. Ана ли зом при ло га до ста вље них уз из ја шње ње ОШ „Д. Ј.” из И, утвр ђе но је да је шко ла 
пред у зе ла низ ме ра ко је су по треб не за укљу чи ва ње де те та са смет ња ма у раз во ју у си-
стем ре дов ног шко ло ва ња. У том сми слу, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма-
тра да је по треб но по хва ли ти спрем ност за по сле них у шко ли на са рад њу, ор га ни зо ва ње 
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раз го во ра и ро ди тељ ских са ста на ка, кре и ра ње „Бло га не на си ља”, укљу чи ва ње ти ма за 
за шти ту де це од на си ља и уче шће пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе у ра ду са уче ни ком са 
смет ња ма у раз во ју и дру гим уче ни ци ма. Ме ђу тим, из на во да при ту жбе и из ја шње ња, 
мо же се кон ста то ва ти да по сто ји не то ле ран ци ја и не ра зу ме ва ње из ме ђу уче ни ка, ро ди-
те ља и на став ни ка, као и про бле ми у укљу чи ва њу У. М. у си стем ре дов не на ста ве, што је 
ре зул ти ра ло кон флик том и ис пи си ва њем не ко ли ко де це из оде ље ња V-4.

3.20. То ком по ступ ка је кон ста то ва но да ди рек тор, сво јим из ја ва ма, по ка зу је не ра зу ме ва ње 
пред но сти ин клу зив ног обра зо ва ња, али с дру ге ста не, не оне мо гу ћа ва укљу чи ва ње 
де це са смет ња ма у раз во ју у шко лу. Из ја ва ма ко је је дао, ди рек тор шко ле ни је вре ђао 
ни по ни жа вао У. М. због смет њи у раз во ју, а ни је му ни ус кра тио пра во да на ста ви шко-
ло ва ње у ОШ „Д. Ј.” из И. Та ко ђе, ни је утвр ђе но да је шко ла на би ло ко ји на чин, по сту-
па њем или про пу шта њем, ста ви ла у не по вољ ни ји по ло жај У. М. у од но су на де цу без 
смет њи у раз во ју.

3.21. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да шко ле и дру ге обра зов-
не ин сти ту ци је има ју оба ве зу да пру же за шти ту уче ни ци ма од свих об ли ка вр шњач ког 
на си ља, али и да обез бе де раз у ме ва ње раз ли чи то сти, то ле ран ци ју и аде кват ну при пре-
му свих уче ни ка за уче ње и рад у вр шњач кој за јед ни ци.

.   
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби М. М, мај ке У. М, ни је утвр ђе но да су ОШ „Д. Ј.” 

из И. и ди рек тор шко ле Ј. К. дис кри ми ни са ли У. М. на осно ву ње го вог лич ног свој ства — смет-
њи у раз во ју.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на осно ву чл. 33. тач. 9. За ко на о за бра ни дис кри-

ми на ци је, пре по ру чу је ди рек то ру ОШ „Д. Ј.” из И. да:

5.1. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти да сви за по сле ни у ОШ 
„Д. Ј.” про ђу обу ку/струч но уса вр ша ва ње на те му за бра не дис кри ми на ци је, са по себ-
ним ак цен том на обра зо ва ње де це са смет ња ма у раз во ју, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа 
сен зи би ли са ност свих за по сле них.

5.2. Пре ду зме све нео п ход не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се кроз од го ва ра ју ће про-
гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма раз ви јао дух то ле ран ци је, при хва та ња раз ли-
чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.

По треб но је да ОШ „Д. Ј.” из И. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла-
ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
ми шље ња са пре по ру ком.
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Притужбa В. Б. прoтив oснoвнe шкoлe T. Р. збoг дискриминaциje
на oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-498/2013-02 / 11.10.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе В. Б, за кон ске за ступ ни-
це П. Б, про тив ОШ „Т. Р.” у Ч, због дис кри ми на ци је де те та на осно ву смет њи 

у раз во ју и ин ва ли ди те та. У то ку по ступ ка је утвр ђе но да је П. Б. де те са смет ња ма у 
раз во ју и да на ста ву по ха ђа по ин ди ви ду ал ном обра зов ном пла ну. Он је за вр шио пе ти 
раз ред школ ске 2012/13 го ди не у ОШ „Т. Р.”, али је оце њен са мо из че ти ри пред ме та, 
док из оста лих пред ме та не ма оце не и не ма упи са но са ко јим оп штим успе хом је за вр-
шио пе ти раз ред. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план за П. Б. је из ра ђен за че ти ри пред-
ме та из ко јих је оце њен на кра ју го ди не, а на ста ву из оста лих пред ме та ни је по ха ђао. 
Због то га је Школ ска упра ва у Ч. пре по ру чи ла ОШ „Т. Р.” да по шту је про пи се ко ји-
ма је ре гу ли са на из ра да ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на, да из ра ди ин ди ви ду ал ни 
обра зов ни план за све пред ме те и ство ри усло ве ко ји ће омо гу ћи ти да П. Б. бу де укљу-
чен у на ста ву из свих пред ме та, у оној ме ри ко ја је за ње га оп ти мал на. Ме ђу тим, ОШ 
„Т. Р.” ни је ство ри ла усло ве ко ји би омо гу ћи ли да П. Б. бу де оце њен из свих пред ме та 
у школ ској 2012/13 го ди ни, чи ме је ста ви ла П. Б. у не по вољ ни ји по ло жај у од но су дру-
ге уче ни ке на осно ву ње го вог лич ног свој ства — смет њи у раз во ју. По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње да је ОШ „Т. Р.” у Ч, про пу шта њем да ство ри 
усло ве ко ји би омо гу ћи ли да П. Б. бу де оце њен из свих пред ме та у школ ској 2012/13 
го ди ни, пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. Основ ној шко ли „Т. 
Р.” пре по ру че но је да пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће ство ри ти усло ве 
да П. Б. бу де оце њен из свих пред ме та у школ ској 2013/14 го ди ни, да ор га ни зу је обу ке 
и еду ка ци је за за по сле не у шко ли на те му дис кри ми на ци је у обра зо ва њу, по себ но у 
од но су на уче ни ке ко ји ма је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли-
ди те та, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу, 
као и да убу ду ће во ди ра чу на да у окви ру сво јих ре дов них по сло ва и ак тив но сти, не 
кр ши за кон ске про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла В. Б, за кон ска за ступ-

ни ца П. Б, због дис кри ми на ци је у ОШ „Т. Р.” у Ч.

1.2. У при ту жби је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је П. Б. кре нуо у пе ти раз ред школ ске 2012/13 го ди не и да је на ста ву по ха ђао по ин ди-
ви ду ал ном обра зов ном пла ну (у да љем тек сту: ИОП);

да је пре по ру ка ти ма за из ра ду ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на би ла да се ИОП ура ди 
за пред ме те за ко је П. Б. по ка зу је нај ви ше ин те ре со ва ња, са ци љем што бо љег при ла го-
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ђа ва ња про ме ни на ста лој пре ла ском у пе ти раз ред, јер је до та да је имао јед ног учи те ља 
и на ста ва се од ви ја ла у јед ној учи о ни ци;

да је пла ни ра но да се у дру гом по лу го ди шту ура ди ре ви зи ја ИОП-а, ка ко би се де те по сте-
пе но укљу чи ло у на ста ву из свих пред ме та;

да на кра ју пр вог по лу го ди шта ро ди те љи П. Б. ни су оба ве ште ни ка да је ро ди тељ ски 
са ста нак, а де чак ни је до био ни „ли стић” са оце на ма из пред ме та из ко јих је по ха ђао 
на ста ву;

да у дру гом по лу го ди шту ни је ура ђе на ре ви зи ја ИОП-а, због че га су се ро ди те љи обра ти-
ли на чел ни ку Школ ске упра ве у Ч. и ко ор ди на то ру за ИОП;

да је Школ ска упра ва у Ч. оба ве сти ла ро ди те ље да ће ор га ни зо ва ти са ста нак у ОШ „Т. Р.” 
са ци љем да се П. Б. пру жи до дат на по др шка. Са ста нак је одр жан 9. апри ла 2013. го ди не, 
при сут ни су би ли М. Ј, Р. Г, С. М, чла ни це Мре же по др шке ин клу зив ном обра зо ва њу, на-
чел ник школ ске упра ве Д. Б, ко ор ди на тор ка за ИОП С. М, ди рек тор шко ле, тим за из ра ду 
ИОП-а, пер со нал ни аси стент и ро ди те љи П. Б;

да су том при ли ком за по сле ни у шко ли из ја ви ли да не зна ју ка ко да оце не П. Б. по ИОП-у, 
због че га су се обра ти ли и В. Ф, по моћ ни ци ми ни стра, тра же ћи од ње ин струк ци је за да ље 
по сту па ње, али да до тог тре нут ку ни су до би ли њен од го вор;

да су ро ди те љи П. Б. на истом са стан ку са зна ли да је на став ни ца раз ред не на ста ве пот пи-
са ла да је ура ђе на ре ви зи ја ИОП-а 16. фе бру а ра 2013. го ди не и да ће де те на ста ви ти да 
по ха ђа на ста ву са мо из по је ди них пред ме та;

да су чла ни це Мре же по др шке ин клу зив ном обра зо ва њу по ку ша ле да об ја сне да се кр-
ши за кон, да по сто ји Пра вил ник о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ИОП, да 
по сто ји При руч ник за пла ни ра ње и пи са ње ИОП-а, као и да по сто ји Пра вил ник о оце њи-
ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу;

да се ни на кон са стан ка ни шта ни је про ме ни ло, П. Б. је на ста вио да по ха ђа на ста ву са мо 
из по је ди них пред ме та што је до ве ло до то га да на кра ју пе тог раз ре да не ма упи са не оце-
не у ђач ку књи жи цу;

да су ро ди те љи о све му оба ве сти ли на чел ни ка Школ ске упра ве у Ч. Д. Б, сма тра ју ћи да се 
та квим по сту па њем шко ле вр ши за не ма ри ва ње и дис кри ми на ци ја П. Б;

1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни и сле де ћи при ло зи: 1) пе да го шки про фил уче ни ка, 2) са-
др жај ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на (ИОП) бр. 620 од 12. ок то бра 2012. го ди не, 
3) све до чан ство П. Б. бр. 422 од 25. ју на 2013. го ди не и 4) до пис Школ ске упра ве у Ч. 
ди рек то ру ОШ „Т. Р.” од 23. апри ла 2013. го ди не.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. ст. 4. и 37. ст. 2. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ОШ „Т. Р.” у ко јем 
је на ве де но сле де ће:

да је при ту жба нео сно ва на;

да је П. Б. са је да на ест го ди на упи сан у ОШ „Т. Р.” а да до тог мо мен та ни је био укљу чен у 
обра зов ни си стем. Да ње го ви ро ди те љи не са ра ђу ју са шко лом већ да ко му ни ка ци ју са 
шко лом оба вља ју пре ко про свет них ин спек то ра, про свет них са вет ни ка, За штит ни ка гра-
ђа на и чла ни ца Мре же за ин клу зив но обра зо ва ње;
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да је П. Б. школ ску 2011/12 го ди ну за по чео 14. но вем бра 2011. го ди не, а да је за вр шио 
че твр ти раз ред по пла ну ко ји је до го во рен са ро ди те љи ма, Школ ском упра вом и пред-
став ни ци ма Мре же за ин клу зив но обра зо ва ње;

да је 10. но вем бра 2012. го ди не из ра ђен план при ла го ђа ва ња ко ји ни је имао обра зов не 
ци ље ве, већ ин те гра ци ју П. Б. у уче нич ки ко лек тив и на ви ка ва ње на школ ску сре ди ну. Овај 
план је под ра зу ме вао да де те до ла зи сва ки дан по два ча са, на ча со ве му зич ке кул ту ре, 
фи зич ког вас пи та ња, ли ков не кул ту ре, гра ђан ског вас пи та ња и оде љен ске за јед ни це, јер 
је про це ње но да ће на ве де ни пред ме ти омо гу ћи ти оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва;

да је на са стан ку 25. ја ну а ра 2012. го ди не ева лу и ран план при ла го ђа ва ња и до го во ре на је 
из ра да ИОП-а у ко ме би ак це нат и да ље био на со ци ја ли за ци ји и на ви ка ва њу на школ ске 
усло ве, јер се „још увек ни су сте кли усло ви за по ста вља ње обра зов них ци ље ва”;

да је на кон то га из ра ђен пе да го шки про фил и да су ро ди те љи П. Б. 20. мар та 2012. го ди-
не, пот пи са ли „при ста нак” за при ме ну ИОП-а ко јим је пла ни ран бо ра вак на на ве де ним 
ча со ви ма и то уз при су ство јед ног ро ди те ља;

да је 2. ју на 2012. го ди не ева лу и ран ИОП, да је та да кон ста то ва но да по сто ји по мак у мо-
то ри ци ша ке и да П. Б. мо же да ухва ти до ба че ну лоп ту. Пред став ни ци Школ ске упра ве 
на по ме ну ли су да би де те тре ба ло оце ни ти, као и да је по треб но ор га ни зо ва ти раз ред ни 
ис пит за ко ји ће пи сме но про сле ди ти упут ство за ре а ли за ци ју, с об зи ром да уче ник не ма 
обра зов них ци ље ва у свом шко ло ва њу;

да шко ла ни је до би ла ово упут ство, али и да ро ди те љи ни су има ли ни ка ква оче ки ва ња 
тим по во дом, као и да су из ра зи ли за до вољ ство са рад њом са учи те љем и ње го вим ра-
дом са П. Б;

да је школ ске го ди не 2012/13, П. Б. по ха ђао пе ти раз ред и то у сме ни по из бо ру ње го вих 
ро ди те ља. На са стан ку ко ји је одр жан 18. сеп тем бра 2012. го ди не, по ред ро ди те ља при-
су ство ва ли су и пред став ни ци Школ ске упра ве, учи тељ, пе да гог шко ле и пред мет ни на-
став ни ци. Учи тељ је пред ло жио да П. Б. на ста ви по ха ђа ње на ста ве из истих пред ме та, јер 
се ни су сте кли усло ви за по ста вља ње обра зов них ци ље ва и не ма про ме на у пе да го шком 
про фи лу. Ро ди те љи и са вет ни ци Школ ске упра ве би ли су са гла сни са свим на ве де ним;

да шко ла по шту је за ко не и пра вил ни ке у ве зи са оце њи ва њем уче ни ка, али и да Школ ска 
упра ва ни је до ста ви ла упут ство за оце њи ва ње П. Б. То је био раз лог да се шко ла обра ти 
Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја по чет ком школ ске 2012/13 го ди не. 
Над ле жно ми ни стар ство је оба ве сти ло шко лу да су пред ви ђе не из ме не и до пу не Пра-
вил ни ка о еви ден ци ја ма, ко ји ма ће се де фи ни са ти на чин и ме сто еви ден ти ра ња ра да и 
оце на уче ни ка у пе да го шкој до ку мен та ци ји уче ни ка ко ји ра де по ИОП-у;

да су са стан ку 9. апри ла 2013. го ди не при су ство ва ли пред став ни ци Мре же за ин клу зив но 
обра зо ва ње, на чел ник ШУ Ч, про свет на са вет ни ца С. М, ро ди те љи, оде љен ски ста ре ши-
на С. М-К, пред мет ни на став ни ци, пе да гог шко ле и ди рек тор. Те ма са стан ка је би ла оце-
њи ва ње П. Б. Том при ли ком су ро ди те љи пр ви пут зах те ва ли оце не из пред ме та ко је П. 
по ха ђа, али и из оних ко је не по ха ђа;

да и по ред то га што Пра вил ник о оце њи ва њу уче ни ка не ма де фи ни са но оце њи ва ње уче-
ни ка ко ји се шко лу ју по ИОП-у а ко ји не са др жи обра зов не ци ље ве, шко ла има нај бо љу 
во љу да иза ђе у су срет ро ди те љи ма. Ово пре све га јер се ра ди о шко ли са ве ли ким ис-
ку ством и успе хом у ин клу зив ном обра зо ва њу, о пр вој шко ли у окру гу а мо гу ће и ши ре 
ко ја је још 2007/08 из ра ди ла ИОП ко ји је успе шно ре а ли зо ван. Од та да до да нас шко ла 
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успе шно из ра ђу је и ре а ли зу је ИОП-е за че тр на ест уче ни ка од пр вог до ше стог раз ре да, 
ко ји на пре ду ју и са чи јим ро ди те љи ма шко ла има успе шну са рад њу;

да шко ла ни је до би ла кон крет но упут ство за оце њи ва ње П. Б. и по ред кон ти ну и ра них 
зах те ва, да је по но во ини ци ра ла са ста нак оде љен ског ве ћа, струч не слу жбе, ди рек то ра 
и Школ ске упра ве. Са ста нак је одр жан 4. ју на 2013. го ди не, а на ње му су са вет ни це ШУ 
пред ло жи ле ре а ли зо ва ње раз ред них ис пи та и „да се за јед но са ро ди те љи ма до го во ри 
шта да на став ни ци оце не, с об зи ром да П. не ма обра зов не ци ље ве у свом ИОП-у”. Ро-
ди те љи се ни су по ја ви ли на за ка за ном са стан ку 11. ју на 2013. го ди не, због че га је за ка зан 
са ста нак и за 25. ју ни 2013. го ди не, ка да су ро ди те љи од би ли пред лог Школ ске упра ве за 
раз ред ни ис пит, ин си сти ра ју ћи да се из да све до чан ство и за не ма ру ју ћи сва ки по ку шај 
шко ле да се ус по ста ви ква ли тет на ко му ни ка ци ја за рад до бро би ти П. Б;

да Пра вил ник о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни 
план, ње го ву при ме ну и вред но ва ње ре гу ли ше из ра ду пе да го шког про фи ла уче ни ка, ко ји 
са др жи опис ње го ве обра зов не си ту а ци је и основ је за из ра ду ИОП-а. На осно ву пе да го-
шког про фи ла П. Б, у чи јој из ра ди су уче ство ва ли и ро ди те љи де те та, ње гов ИОП пред ви-
ђа по ха ђа ње че ти ри пред ме та, не ма обра зов не ци ље ве, већ је циљ ње го ва со ци ја ли за-
ци ја и на ви ка ва ње на бо ра вак у шко ли. У из ра ди овог ИОП-а уче ство ва ли су ро ди те љи и 
сво јим пот пи сом га одо бри ли. „ИОП П. Б. не ма обра зов них ци ље ва за то што у ње го вом 
пе да го шком про фи лу не ма ка рак те ри сти ка ко је то омо гу ћа ва ју”;

да се шко ла при др жа ва Пра вил ни ка о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас-
пи та њу „у ме ри у ко јој је де фи ни са но оце њи ва ње уче ни ка ко ји на осно ву пе да го шког про-
фи ла, у свом ИОП-у не ма ју као циљ (оче ки ва ну про ме ну) усво је не обра зов не стан дар де 
за крај оба ве зног обра зо ва ња (обра зов ни ци ље ви)”;

да ни је би ло дис кри ми на ци је ни по ком осно ву, као и да је шко ла спрем на да по пи сме-
ном упут ству ре ле вант не ин сти ту ци је, пре ва зи ђе за кон ске не до стат ке и иза ђе у су срет ро-
ди те љи ма П. Б, и по ред не до ста та ка од го ва ра ју ћих пра вил ни ка и мањ ка во сти по сто је ћих.

1.5. Уз из ја шње ње на при ту жбу до ста вље ни су и до пис шко ле за ме ни ци За штит ни ка гра ђа-
на од 12. де цем бра 2011. го ди не и мол ба и од го вор по моћ ни ка ми ни стра ка ко оце ни ти 
уче ни ка у чи јем ИОП-у не по сто је обра зов ни стан дар ди од 6. сеп тем бра и 16. ок то бра 
2012. го ди не.

.      
2.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ме ђу стра на ма ни је спор но да је 

П. Б. уче ник ОШ „Т. Р.” ко ји на ста ву по ха ђа по ИОП-у.

2.2. Уви дом у све до чан ство П. Б. бр. 422 од 25. ју на 2013. го ди не, утвр ђе но је да је за вр шио 
пе ти раз ред али да је оце њен са мо из че ти ри пред ме та, и то из: ли ков не кул ту ре, му-
зич ке кул ту ре, фи зич ког вас пи та ња и гра ђан ског вас пи та ња, а да из оста лих пред ме та 
не ма оце не, као и да ни је упи са но са ко јим оп штим успе хом је за вр шио пе ти раз ред 
основ не шко ле.

2.3. На осно ву уви да у са др жај ИОП-а бр. 620 од 12. ок то ба ра 2012. го ди не утвр ђе но је да 
је за П. Б. по треб на по др шка раз во ја и обра зов не си ту а ци је у со ци јал ним ве шти на ма, 
вер бал ној ко му ни ка ци ји и мо то ри ци. Утвр ђе но је и да су ро ди те љи да ли са гла сност на 
спро во ђе ње ИОП-а.
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2.4. Уви дом у до пис Школ ске упра ве у Ч. од 23. апри ла 2013. го ди на, утвр ђе но је да је шко ли 
пре по ру че но да се др жи про пи са них про це ду ра у из ра ди ИОП-а, да из ра ди ИОП за све 
пред ме те и ство ри усло ве ко ји ће омо гу ћи ти да уче ник бу де укљу чен на на ста ву из свих 
пред ме та у оној ме ри ко ја је за ње га оп ти мал на. Та ко ђе, шко ла тре ба да се при др жа ва 
Пра вил ни ка о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу и да пла ни ра и 
ре а ли зу је ак тив но сти и ме то де ко ји ма ће ство ри ти усло ве за оце њи ва ње овог уче ни ка, а 
ро ди те љи тре ба да бу ду укљу че ни у из ра ду, пра ће ње и ре ви ди ра ње ИОП-а. Из истог до-
пи са је утвр ђе но да Школ ска упра ва сма тра да у ко лек ти ву шко ле по сто је из ве сни от по ри 
у од но су на кон крет но пи та ње, због че га је ука за но на оба ве зе про пи са не За ко ном о осно-
ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и због че га је пре по ру че но да за по сле ни у шко ли 
про ђу обу ке на те му ин клу зив ног обра зо ва ња и по др шку раз во ја лич но сти уче ни ка.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.159

3.3. Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та160 (у да љем тек сту: 
Кон вен ци ја), а је дан од ње них оп штих прин ци па је прин цип не ди скри ми на ци је. Пра во 
на не ди скри ми на ци ју оба ве зу је др жа ву пот пи сни цу да сва пра ва га ран то ва на Кон вен-
ци јом, обез бе ди сва ком де те ту без ика кве дис кри ми на ци је и без об зи ра на ра су, бо-
ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, на ци о нал но, ет нич ко 
или со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, ин ва ли ди тет, ро ђе ње или дру ги ста тус де те-
та, ње го вих ро ди те ља или за кон ских ста ра те ља.161 Нај бо љи ин те ре си де те та су је дан од 
прин ци па Кон вен ци је, ко ји тре ба да бу де од пр вен стве ног зна ча ја у свим ак тив но сти ма 
ко је се ти чу де це.162 Од ред бом чл. 28. Кон вен ци је про пи са но је да де те има пра во на 

159 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
160 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Слу жбе ни лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 

15/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/96 и 2/97)
161 Чл. 2. Кон вен ци је о пра ви ма де та
162 Чл. 3. Кон вен ци је о пра ви ма де та
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обра зо ва ње, те је др жа ва, сто га, ду жна да оси гу ра оба ве зно и бес плат но основ но обра-
зо ва ње за све, да омо гу ћи да обра зов не и струч не ин фор ма ци је и са ве ти бу ду до ступ ни 
свој де ци и пре ду зме ме ре за ре дов но по ха ђа ње шко ле и сма ње ње сто пе на пу шта ња 
шко ле. Ци ље ви обра зо ва ња, де фи ни са ни су чл. 29. ко јим је про пи са но да обра зо ва ње 
де те та тре ба да бу де усме ре но на све о бу хва тан раз вој пу ног по тен ци ја ла де те та, уз раз-
ви ја ње по што ва ња људ ских пра ва, по ја чан осе ћај иден ти те та и при пад но сти и ње го ву 
или ње ну со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма и са окру же њем.

3.4. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је и Оп шти ко мен тар број 9163 у ко ме је кон ста то ва но 
да се де ца са смет ња ма у раз во ју су о ча ва ју са озбиљ ним те шко ћа ма и пре пре ка ма у 
пу ном ужи ва њу пра ва ко је га ран ту је Кон вен ци ја. Ука за но је да те шко ће не пред ста вља 
са ма смет ња у раз во ју де те та, већ ком би на ци ја дру штве них, кул тур них и фи зич ких пре-
пре ка са ко ји ма се де ца са смет ња ма у раз во ју су о ча ва ју у сва ко днев ном жи во ту. Ко-
ми тет је на вео да је пра во на не ди скри ми на ци ју кључ но пра во за де цу са смет ња ма у 
раз во ју. Др жа ве су ду жне да обез бе де да сва де ца под њи хо вом ју рис дик ци јом ужи ва ју 
у свим пра ви ма из Кон вен ци је, без дис кри ми на ци је би ло ко је вр сте. Ова оба ве за зах те-
ва од др жа ве да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре ра ди спре ча ва ња сва ке дис кри ми на ци је, 
укљу чу ју ћи и дис кри ми на ци ју на осно ву смет њи у раз во ју. Чи ње ни ца да се из ри чи то 
на во де смет ње у раз во ју као основ дис кри ми на ци је мо же се об ја сни ти ти ме што де ца 
са смет ња ма у раз во ју при па да ју јед ној од нај о се тљи ви јих гру па де це. Ко ми тет на по-
ми ње и да ин клу зив но обра зо ва ње тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет ња ма 
у раз во ју, без ис кљу чи ва ња из оп штег обра зов ног си сте ма.

3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би је164 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.165

3.6. Устав на за бра на дис кри ми на ци је да ље је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци-
је,166 ко јим је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке 
или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да-
ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи-
ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по-
ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. Овим за ко ном по себ но је за бра ње на дис кри ми на ци ја 
у обла сти обра зо ва ња167 и про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, 
сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а за-
бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо-
гу ћи ти упис у вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте жа ти 
или ус кра ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра-

163 УН, Оп шти ко мен тар број 9: Пра ва де це са ин ва ли ди те том, CRC/C/GC/9, 27. фе бру ар 2007. го ди не. 
164 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
165 Чл. 21. Уста ва РС.
166 Чл. 2. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је
167 Чл. 19. ЗО СОВ
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зов ним ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на 
дру ги на чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.7. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња та ко ђе је за бра ње на дис кри-
ми на ци ја,168 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни-
шу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, 
jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у 
рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, 
имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe 
тaквих aк тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвамa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje 
зaбрaнa дискриминaциje. Про пи са но је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa 
свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe 
или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, 
oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, 
а да се не сма тра ју дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa 
пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у 
нejeднaкoм пoлoжajу. Овим за ко ном про пи са ни су и оп шти прин ци пи си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња,169 па се на во ди да си стем мо ра да обез бе ди за сву де цу, уче ни ке 
и од ра сле јед на ко пра во и до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња без дис кри ми на ци је 
и из два ја ња по осно ву по ла, со ци јал не, кул тур не, ет нич ке, ре ли гиј ске или дру ге при-
пад но сти, ме сту бо рав ка, од но сно пре би ва ли шта, ма те ри јал ног или здрав стве ног ста-
ња, те шко ћа и смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, као и по дру гим осно ва ма. Пра во на 
обра зо ва ње и вас пи та ње ре гу ли са но је од ред ба ма чл. 6. та ко што је на ве де но да ли ца 
са смет ња ма у раз во ју и са ин ва ли ди те том има ју пра во на обра зо ва ње и вас пи та ња у 
ре дов ном си сте му уз по је ди нач ну, од но сно груп ну по др шку или у по себ ној шко ли, у 
скла ду са за ко ном.

3.8. Пра вил ни ком о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни 
план, ње го ву при ме ну и вред но ва ње170 бли же су про пи са на упут ства за утвр ђи ва ње 
пра ва на ИОП, ње го ву при ме ну и вред но ва ње у уста но ви с ци љем по сти за ња оп ти мал-
ног укљу чи ва ња уче ни ка у ре до ван обра зов но-вас пит ни рад и ње го во на пре до ва ње и 
оса мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву.171  Про пи са но је да ИОП са др жи лич не по-
дат ке и кра так опис раз во ја и обра зов не си ту а ци је уче ни ка, циљ обра зов но-вас пит ног 
ра да, опе ра ци о на ли зо ван опис по др шке кроз низ по је ди нач них ак тив но сти, од но сно, 
ко ра ка и њи хов ре до след у вас пит ној гру пи и на ча со ви ма у оде ље њу, као и опис и 
рас по ред ра да из ван оде ље ња ка да је то по треб но, по себ не стан дар де по стиг ну ћа и 
при ла го ђе не стан дар де за по је ди не или за све пред ме те у шко ли, од но сно ис хо де тих 
ак тив но сти ко је кроз по сту пан про цес до во де до ци ља до дат не по др шке, као и ли ца ко-
ја ће пру жа ти по др шку то ком ре а ли за ци је по је ди нач них пла ни ра них ак тив но сти, вре-
мен ски рас по ред, а са др жај је дат на по себ ном обра сцу (обра зац 3, ко ји је са став ни део 
пра вил ни ка).172 Пра вил ни ком је ре гу ли са на при ме ну ИОП-а,173 та ко што је про пи са но 
да се уче ник ко ји сти че обра зо ва ња у то ку при ме не ИОП-а, и оце њу је пре ма ИОП-у, у 

168 Чл. 44. ЗО СОВ
169 Чл. 3. ЗО СОВ
170 „Сл. гла сник РС” бр. 76/2010
171 Чл. 1. Пра вил ни ка о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред но-

ва ње
172 Исто, чл. 5. 
173 Исто, чл. 9. 
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скла ду са про пи сом о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном и сред њем обра зо ва њу и вас-
пи та њу. Про пи са не су и вр сте ИОП-а,174 ко ји се из ра ђу је пре ма обра зов ним по тре ба ма 
уче ни ка и мо же да бу де по при ла го ђе ном про гра му у ко ме се пре ци зно пла ни ра циљ 
пружaњa пoдрш кe кoja сe oднoси нa прилaгoђaвaњe и oбoгaћивaњe прoстoрa и услoвa 
у кojимa сe учи, прилaгoђaвaњe мeтoдa рaдa, уџбeникa и нaстaвних срeдстaвa тoкoм 
oбрaзoвнo-вaспитнoг прoцeсa, aк тивнoсти и њихoв рaспoрeд кao и лицa кoja пружajу 
пoдрш ку. По ред то га мо же би ти и пo измeњeнoм прoгрaму у кoмe сe, oсим на ве де-
ног код при ла го ђе ног про гра ма, прeцизнo плaнирa и прилaгoђaвaњe oпш тих исхoдa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, прилaгoђaвaњe пoсeбних стaндaрдa пoстигнућa учeникa у 
oднoсу нa прoписaнe и прилaгoђaвaњe сaдржaja зa jeдaн, вишe или зa свe прeдмeтe. 
ИОП се мо же из ра ди ти и за уче ни ке са из у зет ним спо соб но сти ма са обо га ће ним и про-
ши ре ним про гра мом.

3.9. Пра вил ни ком о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу175   утвр-
ђен је нaчин, пoступaк и критeриjуми oцeњивaњa успeхa из пojeдинaчних нaстaвних 
прeдмeтa и влaдaњa и другa питaњa oд знaчaja зa oцeњивaњe учeникa.176  Oцeњивaњeм 
се oбeз бeђуje стaлнo прaћeњe oствaривaњa прoписaних циљeвa, исхoдa и стaндaрдa 
пoстигнућa учeникa у тoку сaвлaдaвaњa шкoлскoг прoгрaмa. Овај пра вил ник про пи су је 
и прин ци пе оце њи ва ња, ме ђу ко ји ма су објек тив ност, ре ле вант ност, ко ри шће ње ра-
зно вр сних тех ни ка и ме то да, пра вич ност, ре дов ност и бла го вре ме ност, као и оце њи-
ва ње без дис кри ми на ци је и из два ја ња по би ло ком осно ву. Ме ђу прин ци пи ма оце-
њи ва ња на ла зи се и ува жа ва ње ин ди ви ду ал них раз ли ка, по тре ба, уз ра ста, прет ход них 
по стиг ну ћа уче ни ка и тре нут них усло ва у ко ји ма се оце њи ва ње од ви ја.177

                      
           

3.10. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју по треб но је утвр ди ти да 
ли је ОШ „Т. Р.” раз ли чи то тре ти ра ла П. Б. на осно ву смет њи у раз во ју, у од но су на дру ге 
уче ни ке а у по гле ду оце њи ва ња на кра ју школ ске 2012/13 го ди не.

3.11. Нео п ход но је нај пре кон ста то ва ти да је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти др жав-
ни ор ган у чи јој над ле жно сти је да спро во ди по сту пак по при ту жба ма ко је се од но се 
на ак те дис кри ми на ци је. Са гла сно то ме, ана ли за овог пред ме та огра ни че на је са мо на 
на во де из при ту жбе и из ја шње ња, као и до ка зе ко ји се од но се на по вре ду ан ти ди скри-
ми на ци о них про пи са, док евен ту ал не по вре де дру гих про пи са ни су ана ли зи ра не јер 
не спа да ју у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. У том сми слу, ни су 
ана ли зи ра ни при ло зи ко ји се не од но се на оце њи ва ње П. Б. на кра ју школ ске 2012/13 
го ди не.

3.12. У из ја шње њу шко ле је на ве де но да је П. Б. упи сан у ОШ „Т. Р.” са је да на ест го ди на, а да 
до тог мо мен та ни је био укљу чен у обра зов ни си стем. Ова чи ње ни ца ни је од зна ча ја 
за од лу чи ва ње у кон крет ном пред ме ту, с об зи ром да је шко ли упу ћен зах тев да се из-
ја сни на при ту жбу, од но сно, да на ве де из ко јих раз ло га П. Б. на кра ју школ ске 2012/13 
го ди не ни је оце њен из свих пред ме та. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва 

174 Исто, чл. 7. 
175 „Сл. гла сник РС”, бр. 67/2013
176 Чл. 1. Пра вил ни ка о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу
177 Исто, чл. 2. 
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да раз лог за нео це њи ва ње не мо же да бу де то што је П. Б. упи сан у шко лу са је да на ест 
го ди на, као и што ра ни је ни је био укљу чен у обра зов ни си стем, јер ин клу зи ван си стем 
обра зо ва ња под ра зу ме ва да је обра зов ни си стем у ста њу да сва ком де те ту пру жи ква-
ли тет но обра зо ва ње, као и да се при ла го ди обра зов ним по тре ба ма де це ко ја до та да 
ни су мо гла да се укло пе у по сто је ћи обра зов ни про цес.178 Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња 
да ро ди те љи П. Б. не са ра ђу ју ди рект но са шко лом већ да ко му ни ка ци ју оба вља ју пре ко 
про свет них ин спек то ра, про свет них са вет ни ка, За штит ни ка гра ђа на и чла ни ца Мре же 
за ин клу зив но обра зо ва ње, не ма ју ути ца ја на од лу чи ва ње у овом пред ме ту. Ме ђу тим, 
из ова ко фор му ли са них на во да шко ле мо же се за кљу чи ти да шко ла има осу ђу ју ћи став 
пре ма ро ди те љи ма ко ји ко ри сте по сто је ће ме ха ни зме за шти те, те да ни су ус по ста вље-
ни до бри од но си на ре ла ци ји шко ла-ро ди те љи де те та. По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти ука зу је да ме ха ни зми за шти те и по сто је да би мо гли да се по кре ну/упо тре бе 
ка да је то нео п ход но у ци љу за шти те ин те ре са де те та. С дру ге стра не, ме ха ни зми за-
шти те су ве о ма ко ри сни и за са му обра зов ну ин сти ту ци ју. Окон ча њем по сту па ка ко ји 
су по кре ну ти, мо гу на ста ти две си ту а ци је: 1) шко ла до би ја по твр ду да је по сту па ла у 
скла ду са про пи си ма или 2) утвр ђу ју се од ре ђе не не пра вил но сти, а шко ла до би ја мо-
гућ ност да ис пра ви сво је евен ту ал не гре шке. Без об зи ра на ис ход по ступ ка, за штит-
ни ме ха ни зми слу же за по бољ ша ње по ло жа ја де те та у си сте му обра зо ва ња, од но сно, 
пред ста вља ју опе ра ци о на ли за ци ју прин ци па нај бо љег ин те ре са де те та, што тре ба да 
бу де крај њи циљ и же ља сва ке шко ле и сва ког за по сле ног у обра зов ном си сте му. Кад 
је у пи та њу по сту пак пред По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти, ње го ва свр ха је сте 
да се ис пи та да ли од ре ђе но по сту па ње шко ле пред ста вља дис кри ми на ци ју, те да се, 
уко ли ко је до дис кри ми на ци је до шло, шко ли да ју пре по ру ке о на чи ну укла ња ња штет-
них по сле ди ца дис кри ми на ци је и спре ча ва њу да љег дис кри ми на тор ног по сту па ња.

3.13. На да ље, уви дом у до ста вље не при ло ге, утвр ђе но је да ин ди ви ду ал ни обра зов ни план 
за П. Б. до нет 28. сеп тем бра 2012. го ди не и да су њи ме пред ви ђе не ак тив но сти из обла-
сти со ци јал них ве шти на, вер бал не ко му ни ка ци је и мо то ри ке. Пла ни ра но је да се ове 
ак тив но сти спро во де то ком школ ске го ди не, а ре ви зи ја ИОП-а је пла ни ра на за ја ну-
ар 2013. го ди не. Ре ви зи ја ИОП-а је ура ђе на, али је за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца да се из 
ИОП-а не мо же утвр ди ти ни је дан еле мент ре ви зи је, већ је са мо кон ста то ва но: „16. ја-
ну а ра. 2013. ура ђе на ре ви зи ја ИОП. Уче ник на ста вља школ ску го ди ну по истом пла-
ну”, уз пот пис оде љен ског ста ре ши не. Да кле, из ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на не 
мо же се утвр ди ти ко је од пла ни ра них ак тив но сти су би ле пред мет ана ли зе, за што не ма 
ни ка квих из ме на у ИОП-у, као ни на осно ву ко јих чи ње ни ца је оде љен ски ста ре ши на 
од лу чио да де те тре ба да на ста ви школ ску го ди ну по истом пла ну. Та ко ђе, не мо же 
се утвр ди ти ни ко је све уче ство вао у ре ви зи ји, као ни за што ро ди те љи ни су укљу че-
ни у ре ви ди ра ње ИОП-а. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва на ду да је 
у пи та њу са мо не а де кват но еви ден ти ра ње пред у зе тих ак тив но сти при ли ком ре ви зи је 
ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на за П. Б, као и да ту ак тив ност ни је оба вио раз ред ни 
ста ре ши на сам, без са рад ње са оста лим чла но ви ма ИОП ти ма. Ме ђу тим, По ве ре ни ца 
ука зу је да је уче шће ро ди те ља од из у зет ног зна ча ја, ка ко за из ра ду та ко и за ре ви зи ју 
ИОП-а, као и да се мо ра по што ва ти пра во ро ди те ља и де те та да уче ству ју у свим по ступ-
ци ма ко ји их се ти чу.

178 При руч ник за пла ни ра ње и пи са ње ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
Бе о град, 2012. го ди не, стр. 16. 
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3.14. Као што је на ве де но, По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти над ле жан је за су зби ја ње 
свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва ње рав но прав но сти у дру штве ним 
од но си ма. Сто га је у над ле жно сти По ве ре ни ка са мо утвр ђи ва ње да ли је до шло до по-
вре де ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, док про це њи ва ње да ли је шко ла по сту па ла 
у скла ду са дру гим про пи си ма не спа да у над ле жно сти По ве ре ни ка. Због то га, у кон-
крет ном слу ча ју, По ве ре ни ца кон ста ту је да ни је да ље ана ли зи ра ла да ли је шко ла по-
сту пи ла у све му са од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и 
под за кон ских ака та, али је узе ла у об зир ми шље ња и пре по ру ке ко је су шко ли да ли 
над ле жни ор га ни. С тим у ве зи, на осно ву до пи са Школ ске упра ва у Ч. од 23. апри ла 
2013. го ди не, утвр ђе но је да је Школ ска упра ва пре по ру чи ла шко ли да по шту је про пи-
са не про це ду ре у из ра ди ИОП-а, да из ра ди ИОП за све пред ме те, као и да ство ри усло-
ве ко ји ће омо гу ћи ти П. Б. да бу де укљу чен на ча со ве свих пред ме та у оној ме ри ко ја је 
за ње га оп ти мал на. Да ље, шко ли је пре по ру че но да по шту је Пра вил ник о оце њи ва њу 
уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, да пла ни ра и ре а ли зу је ак тив но сти и ме-
то де ко ји ма ће ство ри ти усло ве за оце њи ва ње П. Б, као и укљу чи ро ди те ље у из ра ду, 
пра ће ње и ре ви ди ра ње ИОП-а.

3.15. Има ју ћи у ви ду до са да шњу ана ли зу, по треб но је утвр ди ти за што П. Б. ни је оце њен на 
кра ју школ ске 2012/13 го ди не, као што су оце ње ни сви дру ги уче ни ци, од но сно, да ли је 
раз ли чи то тре ти ран у од но су на дру гу де цу на осно ву свог лич ног свој ства — смет њи у 
раз во ју. У ве зи са тим, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је уво ђе ње 
ин клу зив ног обра зо ва ња у обра зов ни си стем Ре пу бли ке Ср би је ве ли ки ко рак у оства ри-
ва њу пра ва сва ког де те та на ква ли тет но обра зо ва ње, а та ко ђе пред ста вља и по што ва-
ње ме ђу на род них оба ве за ко је је др жа ва пре у зе ла. Ин клу зи ван обра зов ни си стем је сте 
та кав си стем ко ји се при ла го ђа ва де те ту, ува жа ва ју ћи ин ди ви ду ал не спе ци фич но сти, уз 
по што ва ње прин ци па не ди скри ми на ци је. Из при ло га ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу 
и из ја шње ње, утвр ђе но је да П. Б. има смет ње у раз во ју и да му је био по тре бан ин ди-
ви ду а лан обра зов ни план. Ме ђу тим, ње гов ИОП ни је из ра ђен за све пред ме те, већ је 
ис пла ни ра но да иде на ча со ве му зич ке кул ту ре, фи зич ког вас пи та ња, ли ков не кул ту ре, 
гра ђан ског вас пи та ња и оде љен ске за јед ни це. Има ју ћи у ви ду про пи се ко ји ма је ре гу-
ли са на из ра да ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на, а сход но од ред би чла на 5. став 3. Пра-
вил ни ка о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, 
ње го ву при ме ну и вред но ва ње, ко јом је про пи са но да ИОП у шко ли мо же да се до не се 
за део или област у окви ру на став ног пред ме та, је дан на став ни пред мет, гру пу на став-
них пред ме та или за све са др жа је, од но сно, на став не пред ме те за раз ред ко ји уче ник 
по ха ђа, као и за ван на став не ак тив но сти, из ИОП-а П. Б. мо гло би се за кљу чи ти да му је 
ин ди ви ду ал ни обра зов ни план по тре бан са мо за пред ме те за ко је је до нет, а да му при-
ла го ђа ва ње на ста ве за дру ге пред ме те ни је по треб но, од но сно, да њих по ха ђа по ре дов-
ном на став ном про гра му. Ме ђу тим, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња про из ла зи да 
П. Б. ни је уоп ште по ха ђао на ста ву из дру гих пред ме та, као сва дру га де ца. Та ко ђе, По ве-
ре ни ца ука зу је да су на во ди шко ле да се „још увек ни су сте кли усло ви за по ста вља ње 
обра зов них ци ље ва”, пот пу но не при хва тљи ви и да до во де у не рав но пра ван по ло жај де-
цу ко ји ма је по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу у од но су на дру гу де цу.

3.16. У то ку по ступ ка је утвр ђе но да је П. Б. по ха ђао на ста ву са мо из пред ме та за ко је је 
имао из ра ђен ИОП, док на ста ву из дру гих пред ме та ни је по ха ђао, што је до ве ло до 
по сле ди це да на кра ју школ ске го ди не ни је имао оце не из свих пред ме та, као дру га де-
ца. У из ја шње њу шко ле је на ве де но да се шко ла, по чет ком школ ске 2012/13, обра ти ла 
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Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, јер од Школ ске упра ве у Ч. ни је 
до би ла упут ство за оце њи ва ње П. Б. У из ја шње њу је да ље на ве де но да је од ми ни стар-
ство оба ве сти ло шко лу да су пла ни ра не из ме не и до пу не Пра вил ни ка о еви ден ци ја ма, 
ко ји ма ће се де фи ни са ти на чин и ме сто еви ден ти ра ња ра да и оце на уче ни ка у пе да-
го шкој до ку мен та ци ји уче ни ка ко ји ра де по ИОП-у. Ме ђу тим, По ве ре ни ца ука зу је да 
је шко ла у оба ве зи да при ме њу је ва же ће про пи се, уз пот пу но раз у ме ва ње по тре бе да 
се од ре ђе ни про пи си уна пре де. Сто га је шко ла би ла у оба ве зи да по сту па у скла ду са 
од ред ба ма Пра вил ни ка о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни 
обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред но ва ње ко јим је про пи са но да се уче ник ко ји 
сти че обра зо ва ња у то ку при ме не ИОП-а и оце њу је пре ма ње му, а у скла ду са про пи сом 
о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном и сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу.179 При то ме, 
основ ни прин ци пи на ко ји ма Пра вил ник о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу 
и вас пи та њу по чи ва су: ува жа ва ње ин ди ви ду ал них раз ли ка, по тре ба, уз ра ста, прет ход-
них по стиг ну ћа уче ни ка и тре нут них усло ва у ко ји ма се оце њи ва ње од ви ја, а про пи са но 
је и да се оце њи ва ње вр ши без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву. Та ко ђе, од ред ба-
ма чла на 7. ст. 1. и 3. овог пра вил ни ка про пи са но је да се уче ник ко ме је услед со ци-
јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли ди те та, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га 
по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу, оце њу је се на осно ву оства ре но сти ци ље ва 
и стан дар да по стиг ну ћа у то ку са вла да ва ња ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на, а ка да 
уче ник сти че обра зо ва ње и вас пи та ње по при ла го ђе ним стан дар ди ма по стиг ну ћа, оце-
њу је се на осно ву ње го вог ан га жо ва ња и сте пе на оства ре но сти ци ље ва и при ла го ђе них 
стан дар да по стиг ну ћа. При ли ком ана ли зе и од лу чи ва ња у овом пред ме ту, По ве ре ни ца 
је по себ но има ла у ви ду чи ње ни цу да је до пи сом од 23. апри ла 2013. го ди не, Школ ска 
упра ва у Ч. да ла пре по ру ке ОШ „Т. Р.” да по шту је Пра вил ник о оце њи ва њу уче ни ка у 
основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу и да ство ри усло ве за оце њи ва ње П. Б.

3.17. На кра ју, по треб но је још ука за ти на да ОШ „Т. Р.” из во ди по гре шан за кљу чак да је 
при ту жба нео сно ва на, на во де ћи да П. Б. ни је оце њен јер ње гов ИОП не ма обра зов не 
ци ље ве. Иако По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ни је ана ли зи ра ла евен ту ал не 
мањ ка во сти и не пра вил но сти ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на П. Б, оно што је еви-
дент но је сте да је шко ла про пу сти ла да обез бе ди усло ве да П. Б. бу де оце њен из свих 
пред ме та на кра ју школ ске го ди не, као сви дру ги уче ни ци. С дру ге стра не, има ју ћи у 
ви ду на во де шко ле, ни је ја сно на осно ву че га је ро ди те љи ма П. Б. пред ло же но то ком 
ју на 2013. го ди не да при пре ме П. за раз ред ни ис пит. По ве ре ни ца кон ста ту је да је овај 
пред лог ве о ма не ло ги чан, с об зи ром да шко ла твр ди да П. ни је мо гао би ти оце њен 
то ком го ди не и на кра ју го ди не, па се по ста вља пи та ње на ко ји на чин би ово оце њи ва-
ње би ло мо гу ће на раз ред ном ис пи ту. До дат но је по треб но на гла си ти да су по је ди ни 
на во ди из из ја шње ња пот пу но не при хва тљи ви, као што је нпр. „П. ИОП не ма обра зов-
них ци ље ва за то што у ње го вом пе да го шком про фи лу не ма ка рак те ри сти ка ко је 
то омо гу ћа ва ју”, од но сно, ука зу ју на не ра зу ме ва ње спе ци фич но сти по ло жа ја де те та 
са смет ња ма у раз во ју у ре дов ном обра зов ном си сте му. По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти на гла ша ва да уче ни ци не сме ју да сно се по сле ди це не бла го вре ме ног 
и не а де кват ног по сту па ња шко ле, од но сно, ука зу је да ако је би ло мо гу ће ство ри ти 
усло ве да П. Б. бу де оце њен на раз ред ном ис пи ту, би ло их је мо гу ће ство ри ти и пре 
то га, то ком школ ске го ди не.

179 Чл. 9. Пра вил ни ка о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред но ва ње
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3.18. Са гле да ва ју ћи све окол но сти овог слу ча ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је „ОШ Т. Р.”, про пу шта ју ћи да ство ри усло ве ко ји би омо гу ћи ли да П. Б. 
бу де оце њен из свих пред ме та у школ ској 2012/13 го ди ни, ста ви ла П. Б. у не по вољ ни ји 
по ло жај у од но су дру ге уче ни ке на осно ву ње го вог лич ног свој ства — смет њи у раз во ју.

.   
Про пу шта њем ОШ „Т. Р.” из Ч. да ство ри усло ве ко ји би омо гу ћи ли да П. Б. бу де оце њен из 

свих пред ме та у школ ској 2012/13 го ди ни, пре кр ше не су од ред бе За ко на о за бра ни дис кри-
ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на осно ву чл. 33. ст. 1. тач. 1. За ко на о за бра ни 

дис кри ми на ци је, пре по ру чу је ОШ „Т. Р.” у Ч. да:

5.1. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће ство ри ти усло ве да П. Б. бу де оце њен 
из свих пред ме та у школ ској 2013/14 го ди ни.

5.2. Ор га ни зу је обу ке и еду ка ци је за за по сле не у шко ли на те му дис кри ми на ци је у обра зо-
ва њу, по себ но у од но су на уче ни ке ко ји ма је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у 
раз во ју, ин ва ли ди те та, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка у 
обра зо ва њу.

5.3. Убу ду ће во ди ра чу на да у окви ру сво јих ре дов них по сло ва и ак тив но сти, не кр ши за кон-
ске про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је.

По треб но је да ОШ „Т. Р.” оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни-
ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Т. Р.” не по сту пи по 
пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив 
ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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Притужбa Д. С. прoтив дирeк тoрa и пeдaгoш кињe OШ И. Л. Р збoг 
дискриминaциje на oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-738/2013-02 / 14.4.2014.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под не ла Д. С. из В. Г. у 
име ма ло лет не ћер ке М. М, про тив ди рек то ра М. М. и пе да го шки ње И. П. О. у 

ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. У при ту жби је на ве де но да је М. М. уче ни ца је пр вог раз ре да и де-
те са оште ће ним ви дом, а да јој у шко ли ни је би ла пру же на аде кват на по др шка, да ни-
је има ла уџ бе ни ке за де цу са оште ће ним ви дом, да пе да го шки ња ни је би ла до ступ на и 
рас по ло же на за са рад њу са ро ди те љи ма, што је све ути ца ло на оства ри ва ње пра ва на 
обра зо ва ње. У из ја шње њи ма ди рек то ра и пе да го шки ње шко ле на ве де не су раз ли чи те 
ак тив но сти ко је су пред у зи ма не у ве зи са обра зо ва њем М. М. У то ку по ступ ка је утвр-
ђе но да су уџ бе ни ци и на став на сред ста ва за уче ни ке са оште ће ним ви дом обез бе ђе ни 
тек на кра ју пр вог по лу го ди шта, 18. де цем бра 2013. го ди не, као и да је ин ди ви ду ал ни 
обра зов ни план из ра ђен тек 16. ја ну а ра 2014. го ди не. По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти да ла је ми шље ње да су ди рек тор М. М. и пе да го шки ња И. П. О, ко ја је 
од го вор но ли це за спро во ђе ње ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на уче ни це М. М, про-
пу шта ју ћи да пру же по треб ну по др шку у обра зо ва њу, ста ви ли М. М. у не по вољ ни ји 
по ло жај у од но су на дру ге уче ни ке. Због то га им је да та пре по ру ка да пре ду зму све 
нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти по треб ну по др шку у обра зо ва њу за М. 
М, да убу ду ће во де ра чу на да у окви ру сво јих ре дов них по сло ва и ак тив но сти не кр ше 
за кон ске про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је, као и да ор га ни зу ју обу ке и еду ка ци је за 
за по сле не у шко ли на те му дис кри ми на ци је у обра зо ва њу, по себ но у од но су на уче ни-
ке ко ји ма је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли ди те та, те шко ћа 
у уче њу и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти обра ти ла се Д. С. из В. Г, у име сво је ма ло лет не 

ћер ке М. М, при ту жбом про тив М. М, ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и при ту жбом про-
тив И. П. О, пе да го шки ње шко ле.

1.2. У при ту жба ма Д. С, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је сед мо го ди шња М. М. де вој чи ца са оште ће ним ви дом и да је од 1. сеп тем бра 2013. 
го ди не уче ни ца пр вог раз ре да у ОШ „И. Л. Р.” у В. Г;

да се ди рек тор М. М. и ме наџ мент шко ле ни су по тру ди ли да обез бе де уџ бе ни ке за де цу 
са оште ће ним ви дом, ка ко би М. М. мо гла да пра ти на ста ву рав но прав но са дру гом де-
цом, чи ме јој је ус кра ће но пра во на обра зо ва ње;
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да је на тек на ини ци ја ти ву мај ке са зва на ин тер ре сор на ко ми си ја (ко ми си ја за про це ну 
по тре бе за до дат ном здрав стве ном, со ци јал ном или обра зов ном по др шком), ко ја је 
да ла ми шље ње, али шко ла ни је пру жи ла нијед ну од пре по ру че них вр ста по др шке из 
тог ми шље ња;

да пе да го шки ња и ди рек тор шко ле ни су би ли спрем ни да Д. С. од го во ре на пи-
та ња у ве зи са обра зо ва њем ње не ћер ке, као и да су би ли гру би и не љу ба зни;
– да пе да го шки ња И. П. О. ни је при хва ти ла пред лог Д. С. да се са ста ну пре по чет ка школ-
ске го ди не, пре по ла ска М. М. у пр ви раз ред, да је че сто би ла не при јат на и да ни је же ле ла 
да раз го во ра ни ти да са ра ђу је;

да од по чет ка школ ске 2013/14, ди рек тор и пе да го шки ња ни су упу ти ли до пис шко ли за 
уче ни ке оште ће ног ви да у З, ра ди до би ја ња уџ бе ни ка и на став них сред ста ва на ко ри шће-
ње, иако их је Д. С. ви ше пу та мо ли ла;

да шко ла, иако је би ла упо зна та са чи ње ни цом да де вој чи ца са оште ће ним ви дом по ла зи 
у пр ви раз ред, ни је ор га ни зо ва ла еду ка ци ју учи те љи це;

да је под но си тељ ка при ту жбе ку пи ла лап топ са по себ ним про гра мом да би М. М. мо гла 
да пра ти на ста ву;

да је учи те љи ца М. М. ре кла да је И. П. О. „ви ка ла на њу” ка да је тра жи ла по моћ у ве зи 
де вој чи це и да јој ни ка да „ни је ни иза шла у су срет”, али и да се „пла ши да би ло шта из не-
се јав но ка ко не би до шао у пи та ње њен по сао”.

1.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је, па су у то ку по ступ ка при ба вље на из ја шње ња М. М, ди рек-
то ра шко ле и И. П. О, пе да го шки ње шко ле.

1.4. У из ја шње њу И. П. О, пе да го шки ње ОШ „И. Л. Р.” у В. Г, из ме ђу оста лог је на ве де но:

да ни је тач но да ни је би ла за ин те ре со ва на за упу ћи ва ње де вој чи це на ин тер ре сор ну ко-
ми си ју, већ на про тив, да је она ини ци ра ла упу ћи ва ње на ко ми си ју јер је по вре ме на чла-
ни ца ин тер ре сор не ко ми си је, али да да тум одр жа ва ња ко ми си је не за ви си од ње, већ и 
од дру гих чла но ва и чла ни ца ко ми си је;

да је због упу ћи ва ња на ин тер ре сор ну ко ми си ју при ба ви ла пе да го шки про фил де вој чи це 
из пред школ ске уста но ве, да је на осно ву тог про фи ла и ка сни јег ми шље ња ин тер ре сор-
не ко ми си је, у ок то бру 2013. го ди не тим за ин клу зи ју (чи ја је она ко ор ди на тор ка) из ра дио 
но ви пе да го шки про фил де вој чи це;

да је М. М. са мај ком у ма ју 2013. го ди не (пре не го што је по ста ла уче ни ца шко ле) би ла на 
раз го во ру у струч ној слу жби шко ле ка да је и „об ја шње но ка ко де вој чи ца функ ци о ни ше”;

да је пе да го шки ња са ко ле ги ни цом со ци јал ном рад ни цом, фор ми ра ла оде ље ња пр вог 
раз ре да та ко да у оде ље њу М. М. бу де три уче ни ка ма ње не го у дру гим оде ље њи ма;

да је ис по што ва на же ља мај ке да М. М. бу де у оде ље њу са дру га ри цом и дру гом ко ји јој 
по ма жу и са ко ји ма се ра до игра;

да је иза бра на учи о ни ца у при зе мљу, пре ко пу та ула зних вра та шко ле, ка ко би де вој чи ца 
мо гла лак ше да се ори јен ти ше;

да су учи те љи ца Д. С. и пе да го шки ња при су ство ва ле еду ка тив ном са стан ку у ор га ни за ци-
ји Са ве за сле пих у По жа рев цу у сеп тем бру 2013. го ди не;
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да је пре по ла ска М. М. у пр ви раз ред, под но си тељ ка при ту жбе до ла зи ла два пу та у шко-
лу, да је са њом и раз го ва ра но у струч ној слу жби, да је са ди рек то ром об и шла шко лу и да 
јој је по ка зао по се бан то а лет за де вој чи цу, на ко јем је мај ка ин си сти ра ла;

да је у јед ном те ле фон ском раз го во ру са под но си тељ ком при ту жбе до шло до то га да су 
обе по ви си ле тон, али да је пе да го шки ња на ста ви ла са рад њу у ин те ре су де те та „а при 
том те шко под но се ћи стал не оп ту жбе мај ке”;

да је зва нич но оби ла зе ћи на ста ву, по се ти ла час учи те љи це Д. С. 18. ок то бра 2013. го ди-
не, ка да се уве ри ла у на во де учи те љи це да се де вој чи ца до бро сна ла зи и да учи сло ва на 
лап то пу са спе ци јал ним ре љеф ним сти ке ри ма ко ји су за ле пље ни на та ста ту ри;

да се де вој чи ца том при ли ком вид но уз не ми ри ла, што је учи те љи ца оправ да ла нер во зом 
због са зна ња да је не ко до шао да при су ству је ча су. Да је због то га да љи рад М. М. пра-
ти ла ти хо, ула зе ћи у учи о ни цу не ким дру гим по во дом и ин фор ми са ла се о уче ни ци кроз 
раз го во ре са учи те љи цом;

да је ини ци ра ла пла ни ра ње ак тив но сти оде ље ња у ко је је и де вој чи ца би ла укљу че на;

да не же ли да ко мен та ри ше на во де при ту жбе о ње ном од но су са учи те љи цом, јер су та-
кви на во ди „ре кла-ка за ла” чи ме не же ли да се ба ви;

да је упу ћен зах тев пред сед ни ку оп шти не В. Г. за обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва 
за до дат ну по др шку де вој чи ци, као и оквир ни це нов ник за на бав ку уџ бе ни ка, сред ста ва 
за рад и до дат ну еду ка ци ју учи те љи це;

да је ус по ста вљен кон такт са Шко лом за уче ни ке оште ће ног ви да „В. Р.” у З, да је до го-
во ре на са рад ња, ко ја је оства ре на пот пи си ва њем уго во ра о по се та ма шко ли и на бав ци 
уџ бе ни ка и „ре а ли за ци ја истих у де цем бру 2013. го ди не”;

да су при ли ком по се те на ве де ној шко ли, ро ди те љи за јед но са учи те љи цом „на ба ви ли 
по треб не уџ бе ни ке и не ка на став на сред ства”, а да ће се до дат на еду ка ци ја учи те љи це 
оства ри ти у дру гом по лу го ди шту школ ске 2013/14 го ди не;

да је на кнад но по слат зах тев оп шти ни В. Г. за на бав ку Пер кинс-Бра је ве ма ши не ко ја је 
нео п ход на за рад де те ту са оште ће ним ви дом, јер се ста ра, ко ју је де вој чи ца ко ри сти ла, 
по ква ри ла;

да је уз уче шће ро ди те ља, на ба вљен ул тра звуч ни штап као по ма га ло при кре та њу;

да већ 21 го ди ну ра ди као ди пло ми ра ни пе да гог, од че га 11 го ди на у шко ли и да се тру ди 
да по сао оба вља про фе си о нал но, у скла ду са за ко ном и по сво јој са ве сти;

да је ова шко ла и „ра ни је ка да ин клу зи ја ни је би ла оба ве зна” има ла уче ни цу са оште ће-
ним ви дом и да су има ли див ну са рад њу са уче ни цом и ње ним ро ди те љи ма;

да у шко ли по сто ји лич ни кар тон де вој чи це са свом до ку мен та ци јом, ко ју мо же по сла ти 
ако за тим по сто ји по тре ба.

1.5. У из ја шње њу М. М, ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” у В. Г, из ме ђу оста лог на ве де но је:

да је ми шље ње ин тер ре сор не ко ми си је ис по што ва но на кон скла па ња уго во ра из ме ђу 
шко ле ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и Шко ле за уче ни ке оште ће ног ви да „В. Р.” у З. о обез бе ђи ва њу 
са рад ње у ве зи на бав ке по треб них учи ла за уче ни цу М. М;

да је до ре а ли за ци је до шло у де цем бру 2013. го ди не, ка да су ро ди те љи де вој чи це са учи-
те љи цом Д. С, по се ти ли шко лу у З. и на ба ви ли уџ бе ни ке и по треб на на став на сред ства;
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да је оп шти на В. Г, на зах тев шко ле, одо бри ла и ис пла ти ла нов ча на сред ства за Пер кинс-
Бра је ву ма ши ну чи ја је на бав ка у то ку;

да је по стиг нут до го вор са учи те љи цом и струч ном слу жбом шко ле да се у дру гом по лу го-
ди шту, по из бо ру аде кват ног се ми на ра, ре а ли зу је еду ка ци ја учи те љи це.

1.6. У при ло гу из ја шње ња ди рек то ра шко ле до ста вље но је: 1) зах тев пред сед ни ку оп шти-
не В. Г. за обез бе ђе ње фи нан сиј ских сред ста ва за до дат ну по др шку уче ни ка оште ће-
ног ви да укљу че ног у про цес ин клу зив ног вас пи та ња у шко ли у В. Г. број 2354 од 15. 
но вем бра 2013. го ди не; 2) мол ба шко ли за уче ни ке оште ће ног ви да број 2455 од 2. 
де цем бра 2013. го ди не; 3) зах тев ко ор ди на то ру ин тер ре сор не ко ми си је број 2468 од 
4. де цем бра 2013. го ди не; 4) спо ра зум о са рад њи ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и Шко ле за уче-
ни ке оште ће ног ви да „В. Р.” у З. бр. 2484 од 5. де цем бра 2013. го ди не; 5) овла шће ње 
бр. 2592 од 18. де цем бра 2013. го ди не; 6) пред ра чун Тех но ма ни ја д.о.о. Бе о град за 
дик та фон од 2. де цем бра 2013. го ди не; 7) елек трон ска пре пи ска струч не слу жбе шко-
ле и ди рек то ра Glоriа Fеrrаri д.о.о. Бе о град о на бав ци пи са ће ма ши не, 8) пред ра чун 
за Пар кинс-Бра је ву пи са ћу ма ши ну; 9) из вод из ста ња и про ме на сред ста ва на бу џе ту 
оп шти не В. Г, 10) до пис Пред школ ске уста но ве „М. Ц.” у В. Г. о до ста вља њу пе да го-
шког про фи ла де те та; 11) по зив Са ве за сле пих Ср би је бр. 272 за три би ну „Об ли ци 
по др шке са ве за и ор га ни за ци ја уче ни ци ма и сту ден ти ма у ин клу зив ном обра зо ва њу” 
од 26. ав гу ста 2013. го ди не; 12) део Обра сца 3. — Са др жај ин ди ви ду ал но обра зов ног 
пла на уче ни це М. М. (пе да го шки про фил уче ни це бр. 1963 од 3. ок то бра 2013. го ди не 
и план ак тив но сти шко ле бр. 1964 од 3. ок то бра 2013. го ди не); 13) са гла сност ро ди те-
ља на ИОП бр. 7614 од 16. ја ну а ра 2014. го ди не; 14) план по се те ча со ви ма за ок то бар 
2013. го ди не пе да го шки ње И. П. О. и обра зац за по сма тра ње и вред но ва ње школ ског 
ча са учи те љи це Д. С. 18. ок то бра 2013. го ди не; 15) део ми шље ња два чла на Ко ми си је 
за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по-
др шке за М. М. (Обра зац број 2); 16) из во ди из днев ни ка ра да пе да го га 29. сеп тем бра 
2013. го ди не и 3. де цем бра 2013. го ди не и 17) оп шти по да ци о уче ни ку и ње го вој по-
ро ди ци од 23. ма ја 2013. го ди не, упит ник за ро ди те ље и ли ста уче ни ка/ца оде ље ња у 
ко је иде М. М.

1.7. Има ју ћи у ви ду да су обе при ту жбе под не те по во дом исте прав не ства ри, по ступ ци су 
спо је ни, те је у скла ду са од ред бом чла на 117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку во-
ђен је дан по сту пак.

.      
2.1. Ме ђу стра на ма ни је спор но да М. М, од 1. сеп тем бра 2013. го ди не, по ха ђа пр ви раз-

ред ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. у оде ље њу учи те љи це Д. С, као и да су јој због оште ће ног ви да 
по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу и уџ бе ни ци и на став на сред ства за уче ни ке 
оште ће ног ви да.

2.2. Уви дом у мол бу ОШ „И. Л. Р.” упу ће ну Шко ли за уче ни ке оште ће ног ви да „В. Р.” у З. бр. 
2455 од 2. де цем бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да су тра же ни уџ бе ни ци и на став на сред-
ства за уче ни цу оште ће ног ви да и тер ми ни за по се ту.

2.3. Уви дом у спо ра зум о са рад њи ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и Шко ле за уче ни ке оште ће ног ви-
да „В. Р.” у З. бр. 2484 од 5. де цем бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да по сто ји спо ра зум о 
са рад њи ме ђу овим шко ла ма ра ди по др шке де ци са оште ће ним ви дом и по моћ у на-
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бав ци уџ бе ни ка и на став них сред ста ва на Бра је вом пи сму. Овим спо ра зу мом се шко ла 
за уче ни ке оште ће ног ви да оба ве за ла да ОШ „И. Л. Р.” ис по ру чи уџ бе ни ке и на став на 
сред ства за уче ни цу М. М.

2.4. Уви дом у зах тев ОШ „И. Л. Р.” бр. 2354 од 15. но вем бра 2013. го ди не, ко ји је упу ћен 
ло кал ној са мо у пра ви за обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва за до дат ну по др шку 
уче ни ка оште ће ног ви да, утвр ђе но је да је шко ла тра жи ла сред ства за на бав ку уџ бе-
ни ка, сред ста ва за рад и до дат ну еду ка ци је учи те љи це, и то: Пер кинс-Бра је ву пи са ћу 
ма ши ну, дик та фон Оlympus, бу квар, уџ бе ник ма те ма ти ке и уџ бе ник „Свет око нас” за 
пр ви раз ред основ не шко ле уче ни ка оште ће ног ви да. Зах те вом су тра же на и сред ства 
за пер со нал ног аси стен та за уче ни цу и до дат на сред ства шко ли за обу ку учи те љи це за 
рад са уче ни цом оште ће ног ви да.

2.5. Уви дом у овла шће ње ко је је дао ди рек тор М. М. бр. 2592 од 18. де цем бра 2013. го ди не, 
утвр ђе но је да је Д. С. овла шће на да из шко ле за уче ни ке оште ће ног ви да у З. пре у зме 
уџ бе ни ке и на став на сред ства на Бра је вом пи сму за М. М.

2.6. Уви дом у део ми шље ња (Обра зац број 2) за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра-
зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку, утвр ђе но је да се Ин тер ре сор-
на ко ми си ја са ста ла 10. сеп тем бра 2013. го ди не, да је у по ступ ку про це не по тре бе уче ни це 
из вр ше на оп сер ва ци ја, оба вљен ин тер вју са мај ком и ана ли за до ку ме на та.

2.7. Уви дом у део ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на ко ји се од но си на план ак тив но сти 
шко ле, утвр ђе но је да су пла ни ра не ак тив но сти шко ле у обла сти при ла го ђа ва ња про-
сто ра (адап ти ра ње то а ле та, по ло жај учи о ни це у при зе мљу и рас по ред клу па и дру гог 
на ме шта ја у учи о ни ци), у обла сти при ла го ђа ва ња на став них сред ста ва (лап топ са сти-
ке ри ма, лич ни аси стент, при ла го ђа ва ње ди дак тич ког ма те ри ја ла и ко ри шће ње уџ бе-
ни ка за сле пе и сла бо ви де) и из обла сти при ла го ђа ва ња ме то да ра да (до дат но вер-
бал но об ја шње ње, са зна ва ње о пред ме ти ма так тил ним опа жа њем и опи сме ња ва ње 
Бра је вом азбу ком). Та ко ђе је утвр ђе но да је ИОП из ра ђен 16. ја ну а ра 2014. го ди не, да 
је мај ка уче ни це да ла са гла сност на ИОП, а да је од го вор на осо ба за ње го ву ре а ли за-
ци ју И. П. О.

2.8. Уви дом у план по се те ча со ви ма И. П. О. за ок то бар 2013. го ди не и обра зац за по сма-
тра ње и вред но ва ње школ ског ча са, утвр ђе но је да је она 18. ок то бра 2013. го ди не по-
се ти ла час срп ског је зи ка код учи те љи це Д. С, да је том при ли ком уче ни ца М. М. би ла 
уз не ми ре на, а што је учи те љи ца обра зло жи ла при су ством И. П. О. ча су.

2.9. На осно ву уви да у днев ник ра да И. П. О, утвр ђе но је да је 29. сеп тем бра 2013. го ди не 
те ле фо ном кон так ти ра ла мај ка М. М. и да је том при ли ком ви ка ла и вре ђа ла И. П. О.

2.10. Уви дом у бе ле шку од 3. де цем бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да је отац М. М. кон так ти-
рао пе да го шки њу да при ја ви квар Бра је ве ма ши не и по тре бу за но вом.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе и из ја шње ња, као и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге 
до ма ће и ме ђу на род не про пи се.
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3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја 1990. 
го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та, ко ја у чла ну 28. про пи су је да де те, 
по ред оста лог, има пра во на обра зо ва ње и да је др жа ва ду жна да оси гу ра оба ве зно и 
бес плат но основ но обра зо ва ње за све, да омо гу ћи да обра зов не и струч не ин фор ма-
ци је и са ве ти бу ду до ступ ни свој де ци и пре ду зме ме ре за ре дов но по ха ђа ње шко ле 
и сма ње ње сто пе на пу шта ње шко ле. Чла ном 29. став 1. Кон вен ци је о пра ви ма де те та 
де фи ни са ни су ци ље ви обра зо ва ња та ко што је про пи са но да обра зо ва ње де те та тре-
ба да бу де усме ре но на све о бу хва тан раз вој пу ног по тен ци ја ла де те та, уз раз ви ја ње 
по што ва ња људ ских пра ва, по ја чан осе ћај иден ти те та при пад но сти и ње го ву или ње ну 
со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма и са окру же њем.

3.4. Оп штим ко мен та ром број 1. Ко ми те та за пра ва де те та по ја шњен је члан 29. став 1. Кон-
вен ци је, та ко што је, из ме ђу оста лог, на ве де но да обра зо ва ње тре ба да бу де усме ре но 
на де те, при ла го ђе но де те ту и да омо гу ћа ва ње го во или ње но осна жи ва ње. Обра зо ва-
ње на ко је сва ко де те има пра во је сте оно ко је је осми шље но та ко да раз ви је код де те-
та жи вот не ве шти не, да оја ча де те то ву спо соб ност да ужи ва чи тав низ људ ских пра ва 
и да ути че на ства ра ње кул ту ре про же те од го ва ра ју ћим вред но сти ма људ ских пра ва. 
Ко ми тет за пра ва де те та на по ми ње да на став ни план мо ра да бу де у ди рект ној ве зи са 
де те то вим по тре ба ма, као и да пот пу но узме у об зир де те то ве спо соб но сти ко је се раз-
ви ја ју. На став не ме то де, сто га, тре ба да се при ла го де раз ли чи тим по тре ба ма раз ли чи те 
де це. Обра зо ва ње тре ба да те жи то ме да обез бе ди да сва ко де те са вла да основ не жи-
вот не ве шти не и да ни јед но де те не иза ђе из шко ле, а да ни је опре мље но за су о ча ва ње 
са иза зо ви ма са ко ји ма се мо же оче ки ва ти да ће се су о чи ти у жи во ту.

3.5. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је и Оп шти ко мен тар број 9 у ко ме је кон ста то ва но да се 
де ца са смет ња ма у раз во ју су о ча ва ју са озбиљ ним те шко ћа ма и пре пре ка ма у пу ном 
ужи ва њу пра ва ко је га ран ту је Кон вен ци ја. Ука за но је да те шко ће не пред ста вља са ма 
смет ња у раз во ју де те та, већ ком би на ци ја дру штве них, кул тур них и фи зич ких пре пре ка 
са ко ји ма се де ца са смет ња ма у раз во ју су о ча ва ју у сва ко днев ном жи во ту. Ко ми тет је 
на вео да је пра во на не ди скри ми на ци ју кључ но пра во за де цу са смет ња ма у раз во ју. 
Др жа ве су ду жне да обез бе де да сва де ца под њи хо вом ју рис дик ци јом ужи ва ју у свим 
пра ви ма из Кон вен ци је, без дис кри ми на ци је би ло ко је вр сте. Ова оба ве за под ра зу ме ва 
да др жа ве пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре ра ди спре ча ва ња сва ке дис кри ми на ци је, укљу-
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чу ју ћи и дис кри ми на ци ју на осно ву смет њи у раз во ју. Чи ње ни ца да се из ри чи то на во де 
смет ње у раз во ју као основ дис кри ми на ци је мо же се об ја сни ти ти ме што де ца са смет-
ња ма у раз во ју при па да ју јед ној од нај о се тљи ви јих гру па де це. Ко ми тет на по ми ње и да 
ин клу зив но обра зо ва ње тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју, 
без ис кљу чи ва ња из оп штег обра зов ног си сте ма.

3.6. Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том у чла ну 7. про пи су је да ће др жа ве пред-
у зе ти све нео п ход не ме ре да се де ци са ин ва ли ди те том обез бе ди да рав но прав но са 
дру гом де цом, у пу ној ме ри, ужи ва ју сва људ ска пра ва и основ не сло бо де. Чла ном 24. 
Кон вен ци је про пи са но је да др жа ве при зна ју пра во осо ба са ин ва ли ди те том на обра-
зо ва ње и да им др жа ве, у оства ри ва њу овог пра ва без дис кри ми на ци је и на осно ву 
јед на ких мо гућ но сти, обез бе ђу ју ин клу зив ни си стем обра зо ва ња на свим ни во и ма. 
Ин клу зив ни си стем обра зо ва ња и до жи вот но уче ње је у ци љу пу ног раз во ја људ ског 
по тен ци ја ла и осе ћа ња до сто јан ства и вла сти те вред но сти, као и ја ча ње по што ва ња 
људ ских пра ва, основ них сло бо да и раз ли чи то сти ме ђу љу ди ма, као и у ци љу раз во ја 
лич но сти, та ле на та и кре а тив но сти осо ба са ин ва ли ди те том, њи хо вих ум них и фи зич-
ких спо соб но сти до пу ног сте пе на њи хо вих по тен ци ја ла, са ци љем омо гу ћа ва ња осо ба-
ма са ин ва ли ди те том да ефи ка сно уче ству ју у сло бод ном дру штву. Про пи са но је и да ће 
у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње, др жа ве обез бе ди ти да осо бе са ин ва ли ди те том 
не бу ду ис кљу че не из си сте ма оп штег обра зо ва ња на осно ву ин ва ли ди те та, да де ца са 
ин ва ли ди те том не бу ду ис кљу че на из сло бод ног и оба ве зног основ ног или сред њег 
обра зо ва ња на осно ву ин ва ли ди те та, као и да осо бе са ин ва ли ди те том има ју при ступ 
ин клу зив ном, ква ли тет ном и сло бод ном основ ном и сред њем обра зо ва њу, рав но прав-
но са дру ги ма у за јед ни ци у ко јој жи ве.

3.7. Устав Ре пу бли ке Ср би је за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, по 
би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве-
ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, 
кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

3.8. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је, ко јим је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке 
или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да-
ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи-
ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ја се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по-
ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. По ред то га, чла ном 19. про пи са но је да сва ко има пра-
во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње 
под јед на ким усло ви ма, у скла ду са за ко ном, као и да је за бра ње но ли цу или гру пи ли-
ца, на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит но-обра-
зов ну уста но ву или ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти мо гућ ност 
пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним ак тив но сти ма, 
раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин нео прав да-
но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ње пре ма њи ма.
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3.9. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је јед на ко пра во и 
до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња за све, без дис кри ми на ци је и из два ја ња по би ло 
ком осно ву, као и ква ли тет но и урав но те же но обра зо ва ње и вас пи та ње при ла го ђе но 
уз ра сним и лич ним обра зов ним по тре ба ма сва ког. Од ред бом чл. 6. овог за ко на про-
пи са но је да сва ко ли це има пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње и да ли ца са смет ња ма 
у раз во ју и са ин ва ли ди те том има ју пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње ко је ува жа ва 
њи хо ве обра зов не и вас пит не по тре бе у ре дов ном си сте му обра зо ва ња и вас пи та ња, 
уз по је ди нач ну, од но сно груп ну до дат ну по др шку у шко ли. Та ко ђе, од ред бом чл. 44. ст. 
1. овог за ко на про пи са на је за бра на дис кри ми на ци је и од ре ђе но је да су у уста но ви за-
бра ње не ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју, ома ло ва жа ва ју, дис кри ми ни шу или из два ја-
ју ли ца, од но сно гру пе ли ца по осно ву: ра сне, на ци о нал не, ет нич ке, је зич ке, вер ске или 
пол не при пад но сти, фи зич ких и пси хич ких свој ста ва, смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, 
здрав стве ног ста ња, уз ра ста, со ци јал ног и кул тур ног по ре кла, имов ног ста ња, од но сно 
по ли тич ког опре де ље ња и под сти ца ње или не спре ча ва ње та квих ак тив но сти, као и по 
дру гим осно ви ма утвр ђе ним за ко ном ко јим се про пи су је за бра на дис кри ми на ци је. Да-
ље, од ред ба ма чла на 77. истог за ко на про пи са но је да за уче ни ка ко ме је услед со ци-
јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли ди те та и дру гих раз ло га по треб на до дат-
на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу, уста но ва обез бе ђу је от кла ња ње фи зич ких и 
ко му ни ка ци о них пре пре ка и до но си ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, по се бан до ку мент 
ко јим се пла ни ра до дат на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу у скла ду са спо соб но сти-
ма и мо гућ но сти ма уче ни ка. Циљ ин ди ви ду ал но обра зов ног пла на је оп ти мал ни раз вој 
де те та и уче ни ка, укљу чи ва ње у вр шњач ки ко лек тив и оства ри ва ње оп штих и по себ них 
ис хо да обра зо ва ња и вас пи та ња, од но сно за до во ља ва ња обра зов но — вас пит них по-
тре ба де те та и уче ни ка.

3.10. Пра вил ни ком о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни 
план, ње го ву при ме ну и вред но ва ње бли же су про пи са на упут ства за утвр ђи ва ње пра-
ва на ИОП, ње го ву при ме ну и вред но ва ње у уста но ви с ци љем по сти за ња оп ти мал ног 
укљу чи ва ња уче ни ка у ре до ван обра зов но-вас пит ни рад и ње го во на пре до ва ње и оса-
мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву. Про пи са но је да ИОП са др жи лич не по дат ке и 
кра так опис раз во ја и обра зов не си ту а ци је уче ни ка, циљ обра зов но-вас пит ног ра да, 
опе ра ци о на ли зо ван опис по др шке кроз низ по је ди нач них ак тив но сти, од но сно, ко ра ка 
и њи хов ре до след у вас пит ној гру пи и на ча со ви ма у оде ље њу, као и опис и рас по ред 
ра да из ван оде ље ња ка да је то по треб но, по себ не стан дар де по стиг ну ћа и при ла го ђе не 
стан дар де за по је ди не или за све пред ме те у шко ли, од но сно ис хо де тих ак тив но сти ко-
је кроз по сту пан про цес до во де до ци ља до дат не по др шке, као и ли ца ко ја ће пру жа ти 
по др шку то ком ре а ли за ци је по је ди нач них пла ни ра них ак тив но сти, вре мен ски рас по-
ред, а са др жај је дат на по себ ном обра сцу (Обра зац бр. 3, ко ји је са став ни део пра вил-
ни ка). Пра вил ни ком је ре гу ли са на при ме на ИОП-а, та ко што је про пи са но да се ИОП 
оства ру је у окви ру за јед нич ких ак тив но сти у гру пи пред школ ске уста но ве, од но сно у 
оде ље њу шко ле и да вас пи тач и на став ник при пла ни ра њу свог ра да у гру пи, од но сно 
оде ље њу, укљу чу је и ак тив но сти пред ви ђе не ИОП-ом, као и да у то ку при ме не ИОП-а у 
уста но ви ак тив но уче ству ју сви чла но ви ти ма за пру жа ње до дат не по др шке де те ту, од-
но сно уче ни ку. Чла ном 8. про пи са но је да тим за пру жа ње до дат не по др шке уче ни ку у 
шко ли чи не: на став ник раз ред не на ста ве, од но сно, оде љен ски ста ре ши на, пред мет ни 
на став ник, струч ни са рад ник, ро ди тељ, од но сно, ста ра тељ де те та, а у скла ду са по тре-
ба ма де те та и пе да го шки аси стент, од но сно струч њак ван шко ле, на пред лог ро ди те ља, 
од но сно ста ра те ља.
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3.11. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју је по треб но утвр ди ти да 
ли су М. М, ди рек тор ОШ „И. Л. Р.” и И. П. О, пе да го шки ња шко ле, сво јим по сту па њем 
ста ви ли у не јед нак по ло жај М. М. на осно ву ње ног ин ва ли ди те та, у од но су на дру ге уче-
ни ке у по гле ду оства ри ва ња пра ва на шко ло ва ње.

3.12. Нео п ход но је нај пре кон ста то ва ти да је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти др жав-
ни ор ган у чи јој над ле жно сти је да спро во ди по сту пак по при ту жба ма ко је се од но се 
на ак те дис кри ми на ци је. Са гла сно то ме, ана ли за овог пред ме та огра ни че на је са мо на 
на во де из при ту жбе и из ја шње ња, као и на до ка зе ко ји се од но се на по вре ду ан ти ди-
скри ми на ци о них про пи са, док евен ту ал не по вре де дру гих про пи са ни су ана ли зи ра не 
јер не спа да ју у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. У том сми слу, ни су 
ана ли зи ра ни на во ди нијед не од стра на ко ји се од но се на по сту па ње шко ле ко је ни је у 
ве зи или ни је од зна ча ја за утвр ђи ва ње дис кри ми на ци је.

3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да на во ди из при ту жбе о не спрем-
но сти шко ле на са рад њу са ро ди те љи ма де вој чи це пре по чет ка школ ске го ди не, ни су 
оспо ре ни у из ја шње њи ма. Ме ђу стра на ма ни је спор но да је мај ка уче ни це до ла зи ла два 
пу та у шко лу на раз го вор пре по чет ка школ ске го ди не, као и да јој је ди рек тор по ка зао 
шко лу и то а лет на ме њен за де вој чи цу. Ме ђу тим, уко ли ко се упо ре де на во ди обе стра не, 
про из и ла зи да су кван ти тет и ква ли тет ме ђу соб них кон та ка та стра не це ни ле на раз ли-
чи те на чи не. Тре ба има ти у ви ду да за од лу чи ва ње у овом пред ме ту ни је бит но ко ли ко 
је кон та ка та оства ре но и ко ја је би ла њи хо ва са др жи на, већ је од зна ча ја да ли је шко ла 
обез бе ди ла аде кват не усло ве за обра зо ва ње М. М, под јед на ко као и за дру гу де цу без 
оште ће ног ви да. Уко ли ко је де те ту са ин ва ли ди те том, у овом слу ча ју де вој чи ци са оште-
ће ним ви дом, омо гу ће но оства ри ва ње пра ва на ква ли тет но обра зо ва ње, рав но прав но 
са дру гом де цом, пот пу но је ире ле вант но на ко ји на чин је шко ла то омо гу ћи ла.

3.14. У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је да је ми шље ње Ин тер ре сор не ко ми си је 
у по гле ду пру жа ња по треб не по др шке у обра зо ва њу М. М. ис по што ва но у де цем бру 
2013. го ди не, ре а ли за ци јом спо ра зу ма са шко лом за уче ни ке оште ће ног ви да, а да ће 
се у дру гом по лу го ди шту ре а ли зо ва ти еду ка ци ја учи те љи це. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти из ра жа ва за бри ну тост због чи ње ни це да шко ла ни је пре по зна ла да је 
обез бе ђи ва њем уџ бе ни ка и дру гих на став них сред ста ва за де те са оште ће ним ви дом 
тек на кра ју пр вог по лу го ди шта, М. М. ста вље на у не рав но пра ван по ло жај у од но су на 
сву дру гу де цу, ко ја су од по чет ка школ ске го ди не има ла по треб не уџ бе ни ке и на став на 
сред ста ва. Та ко ђе, шко ла ни је по ка за ла да су по сто ја ли објек тив ни и оправ да ни раз-
ло зи због ко јих су уџ бе ни ци и на став на сред ства за М. М. обез бе ђе ни тек у де цем бру 
2013. го ди не, иако је пр ви раз го вор са мај ком оба вљен још у ма ју 2013. го ди не. Има-
ју ћи у ви ду окол но сти овог слу ча ја, мо же се кон ста то ва ти да шко ла ни је би ла аде кват-
но при пре мље на за обез бе ђи ва ње ква ли тет ног обра зо ва ња М. М, не са мо на по чет ку 
школ ске го ди не, већ и це ло пр во по лу го ди ште. С дру ге стра не, по треб но је ука за ти и да 
из из ја шње ња про из ла зи да ак тив но сти ро ди те ља ни су пре по зна те као ре сурс, већ пре 
као при ти сак на шко лу.

3.15. Еви дент но је да је шко ла про пу сти ла да пру жи по треб ну по др шку уче ни ци са оште ће-
ним ви дом од по чет ка школ ске го ди не до кра ја пр вог по лу го ди шта. На и ме, ана ли за 
при ло га до ста вље них уз при ту жбу и из ја шње ња по ка зу је да је до под но ше ња при ту жбе 
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шко ла спро ве ла са мо тре ћи ну ак тив но сти пред ви ђе них ин ди ви ду ал ним обра зов ним 
пла ном, и то са мо оне ко је се од но се на при ла го ђа ва ње про сто ра. По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је уво ђе ње ин клу зив ног обра зо ва ња у обра зов ни 
си стем Ре пу бли ке Ср би је ве ли ки ко рак у оства ри ва њу пра ва сва ког де те та на ква ли тет-
но обра зо ва ње, а та ко ђе пред ста вља и по што ва ње ме ђу на род них оба ве за ко је је др жа-
ва пре у зе ла. Ин клу зи ван обра зов ни си стем је та кав си стем ко ји се при ла го ђа ва де те ту, 
ува жа ва ју ћи ин ди ви ду ал не спе ци фич но сти, уз по што ва ње прин ци па не ди скри ми на ци-
је. За М. М. је нео п ход но при ла го ди ти обра зов ни про цес, по себ но на став на сред ства, 
а шко ла је то учи ни ла тек на кра ју пр вог по лу го ди шта 18. де цем бра 2013. го ди не, ка да 
су на ба вље ни уџ бе ни ци и на став на сред ства за уче ни ке оште ће ног ви да. По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти на гла ша ва да уче ни ци не сме ју да сно се по сле ди це не бла-
го вре ме ног и не а де кват ног по сту па ња шко ле, а ујед но ука зу је да је би ло мо гу ће бла го-
вре ме но ство ри ти усло ве нео п ход не за обра зо ва ње М. М.

3.16. У из ја шње њу И. П. О. на ве де но је да је зва нич ну по се ту ча су учи те љи це Д. С. оба ви ла 
18. ок то бра 2013. го ди не, да се уче ни ца М. М. вид но уз не ми ри ла због ње ног при су ства 
и да је из тог раз ло га да љи рад М. М. „пра ти ла ти хо, ула зе ћи у учи о ни цу не ким дру гим 
по во дом и кроз раз го во ре са учи те љи цом”. По ред то га, И. П. О. ни је пот кре пи ла до ка-
зи ма сво је на во де о ан га жо ва њу у спро во ђе њу и пра ће њу спро во ђе ња ИОП-а. Она је 
до ста ви ла до ка зе да је јед ном би ла на ча су ко ји по ха ђа М. М. 18. ок то бра 2013. го ди не, 
две бе ле шке из днев ни ка ра да о кон так ту са ро ди те љи ма уче ни це и до каз о оба вље-
ном раз го во ру са мај ком уче ни це пре упи са у шко лу 23. ма ја 2013. го ди не. Дру ги до ка-
зи, ко ји би по ка за ли на ко ји на чин је пра ти ла спро во ђе ње ИОП-а или пру жа ла по др шку 
уче ни ци са оште ће ним ви дом, ни су до ста вље ни уз из ја шње ње. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти је ста ва да се из о ста нак по сма тра ња и вред но ва ња школ ског ча са, као 
и пра ће ња оства ри ва ња ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на уче ни це, не мо же прав да ти 
уз не ми ре но шћу уче ни це услед по се те ча су. Ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју ра ди вред-
но ва ња школ ског ча са и пра ће ња пру жа ња по др шке уче ни ци са ин ва ли ди те том не мо-
гу се спро во ди ти ус пут но и не зва нич но.

3.17. По ве ре ни ца ука зу је и да по др шка ко ја се пру жа у шко ли де те ту са смет ња ма у раз во-
ју и ин ва ли ди те том пред ста вља не из о став ни део обра зов ног си сте ма ко ји је сви ма 
под јед на ко до сту пан. На и ме, циљ ин клу зив ног обра зо ва ња је сте раз вој пу ног по тен-
ци ја ла уче ни ка, раз вој лич но сти, та ле на та и кре а тив но сти де це са смет ња ма у раз во ју 
и ин ва ли ди те том, са ци љем да у пу ној ме ри уче ству ју у сло бод ном и то ле рант ном 
дру штву. По ред то га, циљ ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на је оп ти мал ни раз вој уче-
ни ка, укљу чи ва ње у вр шњач ки ко лек тив и оства ри ва ње оп штих и по себ них ци ље ва 
обра зо ва ња и вас пи та ња. У том сми слу је ва жно кон ти ну и ра но ра ди ти на обез бе ђи-
ва њу аде кват них усло ва за обра зо ва ње и обез бе ђи ва ње до дат не по др шке де ци са 
смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, јер се ус кра ћи ва њем по др шке ова де ца ста-
вља ју у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на де цу ши ро ке по пу ла ци је, што ути че на ква-
ли тет њи хо вог обра зо ва ња.

3.18. Са гле да ва ју ћи све окол но сти овог слу ча ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ми шље ња да су М. М, ди рек тор ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и И. П. О, пе да го шки ња шко ле, 
про пу шта ју ћи да за М. М. при ба ве уџ бе ни ке и дру га на став на сред ста ва у скла ду са 
ин ди ви ду ал ним обра зов ним пла ном и пру же јој по треб ну по др шку у обра зо ва њу, 
ста ви ли М. М. у не по вољ ни ји по ло жај у од но су дру ге уче ни ке, на осно ву ње ног ин ва-
ли ди те та.
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.   
Про пу шта њем М. М, ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и И. П. О, пе да го шки ње и од го вор не 

осо бе за спро во ђе ње ИОП-а да пру же по треб ну по др шку за обра зо ва ње М. М, пре кр ше не су 
од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на осно ву чла на 33. ста ва 1. тач ка 1. За ко на о 

за бра ни дис кри ми на ци је, пре по ру чу је М. М, ди рек то ру ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и И. П. О, пе да го-
шки њи шко ле да:

5.1. Пре ду зму све нео п ход не рад ње и ме ре, сва ко из сво је над ле жно сти, ко ји ма ће обез-
бе ди ти по треб ну по др шку у обра зо ва њу за М. М, у скла ду са ње ним ин ди ви ду ал ним 
обра зов ним пла ном.

5.2. Убу ду ће во де ра чу на да у окви ру сво јих ре дов них по сло ва и ак тив но сти, не кр ше за кон-
ске про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је.

5.3. Ор га ни зу ју обу ке и еду ка ци је за за по сле не у шко ли на те му дис кри ми на ци је у обра зо-
ва њу, по себ но у од но су на уче ни ке ко ји ма је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у 
раз во ју, ин ва ли ди те та, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка у 
обра зо ва њу.

По треб но је да М. М, ди рек тор ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и И. П. О. оба ве сте По ве ре ни цу за 
за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у 
ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Про тив овог ми шље ња са пре по ру ком ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го 
прав но сред ство, јер се њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та. 
Са гла сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко М. М. и И. П. О. не по-
сту пе по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, 
про тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Б. М. про тив А. С. Ц. због дис кри ми на ци је на осно ву
здрав стве ног ста ња у обла сти обра зо ва ња

дел. бр. 902 / 11.6.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то по во дом при ту жбе Б. М, ко ју је под не ла у име свог си на М. М. 
про тив А. С. Ћ, пси хо ло шки ње у Е. т. ш. „П. М.” у П. У при ту жби је на ве де но да 

пси хо ло шки ња шко ле дис кри ми ни ше М. М, си на Б. М. за то што има смет ње у раз во-
ју. Дис кри ми на ци ја се огле да у то ме што пси хо ло шки ња шко ле при ка зу је де ча ка као 
де лин квен та и нар ко ма на ко ји на о ру жан до ла зи у шко лу, а јед ном при ли ком је на час 
до ве ла и по ли цај ца да га пре тре се и за бра ни ла је де ци из раз ре да да се дру же са њим. 
Мај ка сма тра да пси хо ло шки ња мр зи ње ног си на, као и сву оста лу де цу и на во ди да је 
на сед ни ци шко ле, ко ју је во ди ла пси хо ло шки ња, до не та од лу ка да се њен син ис кљу-
чи из шко ле. Шко ла је на ве ла да је овај уче ник пр ви пут код пси хо ло шки ње оти шао 
ка да је на ср тао на де цу са смет ња ма у раз во ју, а да је вр ху нац био ка да је сек су ал но 
зло ста вљао јед ног уче ни ка и да ни ко из шко ле ни је раз го ва рао са њим на са мо, већ су 
раз го во ри ма увек при су ство ва ли пе да го шки ња, пси хо ло шки ња, рад ник обез бе ђе ња 
или ди рек тор ка шко ле. Шко ла је да ље на ве ла да пси хо ло шки ња ни је упо тре бља ва ла 
по грд не на зи ве, ни ти се пре ма овом уче ни ку дру га чи је по на ша ла у од но су на дру гу 
де цу. Пси хо ло шки ња је на ве ла да ни је зна ла да овај де чак има смет ње у раз во ју, све 
док ни је по кре нут по сту пак пред По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти, а да је тек 
на кон што је дру ги пут по кре нут по сту пак за ње го во ис кљу че ње из шко ле, ње го ва мај-
ка по че ла да до но си ле кар ске из ве шта је пре ма ко ји ма је он, на вод но, хи пе рак ти ван. 
Та ко ђе, пси хо ло шки ња на во ди да због мол бе ње го ве мај ке ни је оба ве сти ла на вре ме 
Цен тар за со ци јал ни рад о ње го вом по на ша њу. У овом слу ча ју утвр ђе но је да је до шло 
до по ре ме ћа ја у од но си ма из ме ђу пси хо ло шки ње, са јед не стра не, и уче ни ка и ње-
го вих ро ди те ља, са дру ге стра не. Ме ђу тим, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
ни је утвр ди ла да се пси хо ло шки ња дру га чи је (не по вољ ни је) по на ша ла пре ма овом 
уче ни ку због то га што је он де те са смет ња ма у раз во ју.

  
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби Б. М. из Б, ко ју је под не ла у име свог си на М. М. 

про тив А. С. Ћ, пси хо ло шки ње у Е. т. ш. „П. М.” у П, ни је утвр ђе но да су од нос и по на ша ње А. 
С. Ћ. пре ма уче ни ку М. М. за сно ва ни на лич ном свој ству уче ни ка — смет ња ма у раз во ју, па се 
не мо гу ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на тор ни.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу Б. М, ко ју је под не ла у име 
си на М. М. про тив А. С. Ћ, пси хо ло шки ње у Е. т. ш. „П. М.” у П, по во дом по на ша ња А. С. Ћ. пре-
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ма М. М. Под но си тељ ка при ту жбе твр ди да је А. С. Ћ. дис кри ми ни са ла М. М. на осно ву лич-
ног свој ства (смет њи у раз во ју), као и да А. С. Ћ. има „авер зи ју” пре ма М. М. и пре ма „ве ћи ни 
де це ко јој пре да је пси хо ло ги ју”.

У при ту жби је, по ред оста лог, на ве де но:

да је А. С. Ћ. на по чет ку пр ве го ди не сред ње шко ле М. М, оба ве ште на да је он емо ци о нал-
но не зрео, да му је кон ста то ва на хи пе рак тив ност и да има про бле ме ноћ ног мо кре ња. 
Због тог оба ве ште ња, М. М. је био од ба чен као „не нор ма лан”, и по ми шље њу пси хо ло-
шки ње, не по до бан јер је агре си ван, а на зи ва ла га је „кре те ном, кло ша ром и го во ри ла да 
ће му она лич но до ћи гла ве”;

да М. М. упор но при ка зу је као де лин квен та и нар ко ма на ко ји на о ру жан до ла зи у шко лу, 
а јед ном при ли ком је на час до ве ла и по ли цај ца да га пре тре се;

да је М. ре дов но по ни жа ва ла у сво јој кан це ла ри ји, као не ко га „ко не ма ни је дан ква ли тет”;

да је за бра ни ла де ци из раз ре да да се дру же са М. и да пси хо ло шки ња „мр зи” М, као и 
да „мр зи сву оста лу де цу”;

да А. С. Ћ. го ди ну и по да на „пре си ра и ма ни пу ли ше М. М;

да је А. С. Ћ. „по ли тич ки обо је на”, ак тив на у скуп шти ни П. и да је суд ски ве штак у П, због 
че га је, уз ши рок круг при ја те ља на по ло жа ју, се би да ла за пра во ба ха то по на ша ње пре ма 
де ци и ко ле га ма ко ји је се пла ше;

да је у но вем бру 2011. го ди не М. био из ба чен из шко ле, али да га је у шко лу вра ти ла про-
свет на ин спек ци ја у де цем бру 2011. го ди не;

да је 26. ја ну а ра 2012. го ди не био за ка зан са ста нак у шко ли са ци љем да се М. М. из ба ци 
из шко ле по три осно ва и то: јер не ма са ни тар ну књи жи цу (ко ју је Б. М. до не ла), због 36 
нео прав да них ча со ва из пр вог по лу го ди шта и због на го ва ра ња на блуд не рад ње де те та 
са смет ња ма у раз во ју;

да је А. С. Ћ. на „прет ход ној сед ни ци” пред ко ле га ма из ја ви ла: да је М. М. нар ко ман, да 
је у то ку по сту пак пред кри ми на ли стич ком по ли ци јом, али да по што је ма ло ле тан, шко ла 
ни је у мо гућ но сти да до би је по дат ке о то ку по ступ ка већ је упу ће на на јав но ту жи ла штво, 
чи ме је ин ди рект но ути ца ла на ми шље ње ко ле га;

да је Б. М. на са стан ку у шко ли из ја ви ла да М, исто као и де чак са смет ња ма у раз во ју (за 
ко га се у шко ли на во ди да га је М. на го ва рао на блуд не рад ње), има про бле ме за ко је је 
пси хи ја тар из Ин сти ту та за мен тал но здра вље у Пал мо ти ће вој дао ди јаг но зу, као и да су 
о то ме оба ве ште ни раз ред ни ста ре ши на и пси хо ло шки ња;

да је на сед ни ци у шко ли, Б. М. из ја ви ла да су пси хо ло шки ња, шко ла и ин спек циј ски над-
зор у П. до би ли из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте, али да су пси хо ло шки ња и ди рек тор ка 
шко ле бур но ре а го ва ле и из ја ви ле да то ни је исти на. Ди рек тор ка шко ле је том при ли ком 
по зва ла про свет ног ин спек то ра пред свим ко ле га ма да ви ди да ли та кав на лаз спе ци ја-
ли сте по сто ји у до ку мен ти ма, као и да је про свет ни ин спек тор ре као да се та кав на лаз не 
на ла зи у до ку мен та ци ји. Да је то био на чин при кри ва ња ствар ног ста ња, на кон че га је Б. 
М. по сла ла шко ли из ве штај спе ци ја ли сте;

да је на сед ни ци 2. фе бру а ра 2012. го ди не до не та од лу ка да се М. М. ис кљу чи из шко ле. 
Сед ни цу је во ди ла пси хо ло шки ња, а по че ла је ре чи ма „ко по др жа ва она ни са ње на ча су, 
хај де да гла са мо”, чи ме је иза зва ла да М. М. бу де опет из ба чен из шко ле;
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да је Б. М. пи та ла де цу из М. раз ре да да ли је он на го ва рао де ча ка са смет ња ма у раз во-
ју да она ни ше на ча су и да су де ца од го во ри ла да то ни је исти на, а де чак са смет ња ма у 
раз во ју је ре као да га је жу љао ка иш;

да мо ли По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти да спре чи ис кљу чи ва ње М. М. из шко ле, 
од но сно, да ре а гу је ка ко би био вра ћен у шко лу.

Пр ви до пис је Б. М. до ста ви ла По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти пре не го што је М. 
М. ис кљу чен из шко ле, и тим до пи сом је тра же но од По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти 
ре а гу је та ко што ће спре чи ти М. ис кљу че ње из шко ле. На кон зах те ва да под но си тељ ка при ту-
жбе уре ди при ту жбу, ка ко би се по њој мо гло по сту па ти, Б. М. је уре ди ла при ту жбу, а ка ко је у 
том тре нут ку М. већ био ис кљу чен из шко ле, при ту жбом је тра же но од По ве ре ни це за за шти-
ту рав но прав но сти да пру жи по моћ, ка ко би М. М. био вра ћен у шко лу.

Уз при ту жбу су под не ти сле де ћи до ка зи: мол ба Б. М. упу ће на ди рек тор ки шко ле од 29. 
ок то бра 2011. го ди не; мол ба Б. М. упу ће на школ ском од бо ру по во дом ис кљу чи ва ња из шко-
ле М. М. од 14. но вем бра 2011. го ди не; мол ба Б. М. упу ће на на став нич ком ве ћу по во дом 
ис кљу чи ва ња из шко ле М. М. од 14. но вем бра 2011. го ди не; до пу на жал бе ко ју је под не ла Б. 
М. на рад пси хо ло га шко ле „П. М.” и на од лу ку на став нич ког ве ћа од 15. но вем бра 2011. го ди-
не; до пис ко ји је Б. М. упу ти ла као до пу ну жал бе до ста вље не школ ском од бо ру 14. но вем бра 
2011. го ди не, жал ба Б. М. упу ће на ор га ну упра вља ња на од лу ку о ис кљу че њу М. М. из шко ле 
од 5. де цем бра 2011. го ди не; жал ба по во дом ис кљу чи ва ња из шко ле М. М. од 5. де цем бра 
2011. го ди не упу ће на Ми ни стар ству про све те и на у ке, ре ше ње ди рек то ра шко ле ко јим се М. 
М. ис кљу чу је из Е. т. ш. „П. М.”; при ту жба Б. М. За штит ни ку гра ђа на због ис кљу чи ва ња М. М. 
из Е. т. ш. „П. М.”; до пис За штит ни ка гра ђа на о по кре та њу по ступ ка кон тро ле пра вил но сти и 
за ко ни то сти ра да Е. т. ш. „П. М.”, пре по ру ка За штит ни ка гра ђа на, ко јом је на ло же но ста вља-
ње ван сна ге ре ше ња ко јим је М. М. ис кљу чен из шко ле; ре ше ње ко јим се М. М. из ри че укор 
ди рек то ра, вас пит но–ди сци плин ска ме ра због учи ње не те же по вре де оба ве за уче ни ка, и то: 
нео прав да но из о ста ја ње из шко ле, 36 нео прав да них ча со ва и оме та ње на ста ве за школ ску 
2011/2012, из чл. 62. ст. 4. За ко на о сред њој шко ли; од лу ка на став нич ког ве ћа ко јом се М. М. 
ис кљу чу је из Е. т. ш. „П. М.” због учи ње не по вре де из чл. 45. ст. 1. За ко на о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња и чл. 4. ст. 1. т. 11. Пра вил ни ка о ди сци плин ској од го вор но сти уче-
ни ка Е. т. ш. „П. М.”; ре ше ње Ви шег су да у Бе о гра ду од 27. ја ну а ра 2012. го ди не ко јим се об у-
ста вља при прем ни по сту пак за кри вич но де ло не до зво ље не про из вод ње, др жа ња, но ше ња 
и про ме та оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја ла због не до стат ка до ка за; из ве штај ле ка ра спе-
ци ја ли сте Ин сти ту та за мен тал но здра вље у Пал мо ти ће вој у Бе о гра ду од 30. но вем бра 2011. 
го ди не, ко јим се кон ста ту је гу би так кон цен тра ци је, агре сив ност у шко ли и по ро ди ци, ло ша 
ко му ни ка ци ја са оцем, ноћ но мо кре ње М. М, од че га се и ра ни је ле чио; изв еш таj ле ка ра спе-
ци ја ли сте Ин сти ту та за мен тал но здра вље „Пал мо ти ће ва” од 9. фе бру а ра 2012. го ди не, ко јим 
се кон ста ту је да се М. М. осе ћа бо ље и да је ре ду ко вао на пе тост и агре сив ност; пси хи ја триј ски 
из ве штај Ин сти ту та за мен тал но здра вље од 9. сеп тем бра 2011. го ди не, ко јим се кон ста ту је да 
су код М. М. при сут не раз вој не те шко ће ко је има ју обе леж ја раз вој ног по ре ме ћа ја па жње и 
ак тив но сти са при дру же ним по ре ме ћа јем у по на ша њу.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Е. т. ш. „П. М.” у П. од 25. апри-
ла 2012. го ди не и из ја шње ње пси хо ло шки ње С. А. Ћ. У из ја шње њу шко ле се, по ред оста лог, 
на во ди сле де ће:
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да је М. М. упи сан у Е. т. ш. „П. М.” у П. школ ске 2010/2011. го ди не са ле кар ским уве ре-
њем бр. 1994 од 25. апри ла 2010. го ди не из ког се ни у јед ном сег мен ту не ви ди по сто ја-
ње ин ва ли ди те та де те та;

да, с об зи ром на на ве де но ле кар ско уве ре ње, пси хо ло шко пе да го шка слу жба шко ле ни је 
утвр ди ла по сто ја ње по тре бе за по себ ним ра дом са М. М;

да су кон так ти М. М. са пси хо ло шко пе да го шком слу жбом по че ли по чет ком ње го вог шко-
ло ва ња, ње го вим на ср та ји ма на „де цу са по себ ним по тре ба ма”, да су кул ми ни ра ли до-
га ђа ји ма од 18. и 19. ја ну а ра 2012. го ди не ка да је М. сек су ал но зло ста вљао уче ни ка „са 
по себ ним по тре ба ма”;

да је уче ник М. М. до ла зио на раз го во ре у пси хо ло шко пе да го шку слу жбу по сле ин ци де-
на та у ко ји ма је био уче сник, а да раз го во ри са њим ни кад ни су оба вље ни на са мо, већ 
увек у при су ству пе да го шки ње Ј. Г, пси хо ло шки ње А. С. Ћ. и рад ни ка обез бе ђе ња или 
ди рек тор ке шко ле, па је у раз го во ру са њи ма утвр ђе но да пси хо ло шки ња шко ле ни је упо-
тре бља ва ла по грд не на зи ве, ни ти да је пре ма ње му има ла дру га чи ји трет ман не го пре ма 
оста лој де ци;

да мај ка М. М. тек на кон спро ве де ног ди сци плин ског по ступ ка од 26. ја ну а ра 2012. го-
ди не, у то ку ко јег из ја вљу је да је ње но де те „осо ба са по себ ним по тре ба ма” због ноћ ног 
мо кре ња и хи пе рак тив но сти, шко ли до ста вља из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте и пси хи ја-
триј ски из ве штај Ин сти ту та за мен тал но здра вље. Том при ли ком је твр ди ла да је из ве шта-
је до ста ви ла већ на по чет ку ње го вог шко ло ва ња 1. сеп тем бра 2010. го ди не раз ред ном 
ста ре ши ни, се кре та ри ја ту шко ле, Про свет ној ин спек ци ји у П, што ни је мо гу ће, јер ни јед на 
од ове три стра не не ма ове из ве шта је;

Уз из ја шње ње су под не ти сле де ћи до ка зи: при ја ва Ј. И, оца уче ни ка Н, про тив М. М, у ко јој 
на во ди да је М. Н. на го ва рао на раз не блуд не рад ње, као на при мер да она ни ше на ча су; бе ле-
шка о оба вље ном раз го во ру из ме ђу М. М, М. оца и ди рек тор ке шко ле Н. Ч, пси хо ло шки ње С. 
А. Ћ, пе да го шки ње Ј. Г, школ ског по ли цај ца А. Ж. и рад ни ка обез бе ђе ња шко ле А. Б; ми шље ње 
Са ве та ро ди те ља Е. т. ш. „П. М.” ко јим се из ра жа ва не за до вољ ство од лу ком За штит ни ка гра ђа-
на да М. М. бу де вра ћен у шко лу; оба ве ште ње пси хо ло шко пе да го шке слу жбе Е. т. ш. „П. М.” 
За штит ни ку гра ђа на о пред у зе тим ме ра ма и ак тив но сти ма у од но су на уче ни ка М. М; из ја ва С. 
А. Ћ, пси хо ло шки ње шко ле о по на ша њу М. М. и ме ра ма пред у зе тим у од но су на ње га.

У из ја шње њу пси хо ло шки ње С. А. Ћ. се, по ред оста лог, на во ди и сле де ће:

да јој је Б. М, М. мај ка, пре ти ла да ће јој се осве ти ти, не за оно што се де ша ва ње ном си ну, 
већ ње ном му жу, ко ји је на слу жби у Вој сци Ср би је и чи ји углед она на вод но ка ља;

да јој је М. М. ре као да у ку ћи има пу но на о ру жа ња из Сре бре ни це и са Ко со ва;

да је М. М, М. отац, слао сво је ко ле ге у вој ним џи по ви ма да над гле да ју М. док је у шко ли;

да је о ин ва ли ди те ту М. М. са зна ла из до пи са По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти и 
да је, тек на кон што је по дру ги пут по кре нут по сту пак за ње го во ис кљу че ње из шко ле, 
ње го ва мај ка по че ла да до но си ле кар ске из ве шта је пре ма ко ји ма је он, на вод но, хи пе-
рак ти ван;

да због мол бе М. мај ке ни је оба ве сти ла на вре ме Цен тар за со ци јал ни рад о М. по на ша њу;

да јој је М. ре као пред све до ци ма да су му ро ди те љи за бра ни ли да при ча са њом.



ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ТУ ЖБА МА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈУ ДЕ ЦЕ  221 

Уз из ја шње ње су под не ти сле де ћи до ка зи: бе ле шка С. А. Ћ. о раз го во ру са ин тер вент ном 
по ли ци јом, ко ја је по зва на да за шти ти М. М. од оста лих уче ни ка ко ји су би ли ре вол ти ра ни 
ње го вим мал тре ти ра њем, бе ле шка С. А. Ћ. о раз го во ру са Б. М, М. мај ком у ве зи са ње го вим 
на вод ним пу ца њем из пи што ља, до пис Е. т. ш. „П. М.” Град ском цен тру за со ци јал ни рад оде-
ље ње Но ви Бе о град у ко ме се Град ски цен тар за со ци јал ни рад оба ве шта ва о де ви јант ном 
по на ша њу М. М. и не за ин те ре со ва но сти ње го вих ро ди те ља да то спре че.

За штит ник гра ђа на оба ве стио је По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти да је по при ту жби 
Б. М. спро вео по сту пак кон тро ле за ко ни то сти и пра вил но сти ра да Е. т. ш. „П. М.” у П. и да је 
на кон утвр ђе них про пу ста на ште ту де це и уче ни ка, шко ли упу тио ми шље ње са пре по ру ка ма. 
Утвр ђе но је про пу шта ње струч не слу жбе и ди рек тор ке шко ле да, на кон са зна ња и сум њи на 
на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње уче ни ка, спро ве ду по сту пак и пре ду зму ме ре у скла-
ду са Пра вил ни ком о про то ко лу по сту па ња у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и 
за не ма ри ва ње у обра зов но–вас пит ним уста но ва ма, као и про пу шта ње шко ле да о на си љу, 
зло ста вља њу и за не ма ри ва њу уче ни ка оба ве сти дру ге над ле жне ор га не, уста но ве и слу жбе 
и за тра жи њи хо во уче шће у ре ша ва њу про бле ма, у мо мен ту ка да су они пре ва зи шли ком пе-
тен ци је и над ле жно сти шко ле. У пре по ру ка ма се, из ме ђу оста лог, на ла же да се без од ла га ња 
ста ви ван сна ге ре ше ње ко јим је М. М. ис кљу чен из шко ле и да му се омо гу ћи не сме та но по-
ха ђа ње на ста ве.

При ли ком за у зи ма ња ста ва у овом пред ме ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана-
ли зи ра ла је на во де под но си тељ ке при ту жбе и на во де из из ја шње ња, до ка зе ко ји су до ста-
вље ни, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да Устав Ре пу бли ке Ср би је180 у 
чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, по би ло ком осно ву, а 
на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве-
ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси-
хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци-
је,181 ко ји у чл. 2. ст. 1. т. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту па ње озна-
ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта-
ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и на 
чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји 
се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич-
ком по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал-
ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин-
ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду, члан ству 
у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 15-27. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про-
пи са ни су по себ ни слу ча је ви дис кри ми на ци је, па је та ко чл. 26. ст. 1. за бра ње но по сту па ње 
про тив но на че лу јед на ких пра ва и сло бо да осо ба са ин ва ли ди те том у по ли тич ком, еко ном-
ском, кул тур ном и дру гом аспек ту јав ног, про фе си о нал ног, при ват ног и по ро дич ног жи во та. 
Чла ном 18. ст. 2. т. 2. За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том182 про пи-
са но је да је за бра ње но ис кљу че ње из вас пит не, од но сно обра зов не уста но ве ко ју већ по ха ђа 

180 Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. гла сник РС”, бр. 98/06)
181 За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Сл. гла сник РС”, бр. 22/2009)
182 За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том („Сл. гла сник РС”, бр. 33/06)



222  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

де те пред школ ског уз ра ста, уче ник, од но сно сту дент са ин ва ли ди те том из раз ло га ве за них 
за ње го ву ин ва лид ност, док је За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња183 чл. 
45. за бра ње но фи зич ко, пси хич ко и со ци јал но на си ље: зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це 
и уче ни ка; фи зич ко ка жња ва ње и вре ђа ње лич но сти, од но сно сек су ал на зло у по тре ба де це и 
уче ни ка или за по сле них. За по вре ду ове за бра не, про пи са но је ис кљу че ње из шко ле, као јед-
на од вас пит но ди сци плин ских ме ра за уче ни ке сред њих шко ла (чл. 115. ст. 1. т. 3.).

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је За штит ник гра ђа на утвр дио од ре-
ђе не про пу сте на ште ту М. М. при ли ком ње го вог ис кљу че ња из шко ле, као и да је по во дом 
ових про пу ста до нео пре по ру ку ко јом је шко ли на ло же но пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра. Из 
свих на во да и до ка за, ка ко из при ту жбе, та ко и из из ја шње ња пси хо ло шки ње С. А. Ћ. и ди рек-
тор ке шко ле, мо же се за кљу чи ти да је до шло до по ре ме ћа ја у од но си ма из ме ђу пси хо ло шки-
ње С. А. Ћ. са јед не стра не, и М. М. и ње го вих ро ди те ља М. и Б. М, са дру ге стра не. Пси хо ло-
шки ња С. А. Ћ. ни је ус пе ла да ус по ста ви до бре од но се са М, као ни са ње го вим ро ди те љи ма. 
Кон фликт ни од но си су еска ли ра ли, што је до ве ло до пот пу ног гу бит ка ме ђу соб ног по ве ре ња 
ко је је нео п ход но у да љем про це су обра зо ва ња М. М.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је у овом слу ча ју, са гла сно за кон ским 
про пи си ма, над ле жна да ис пи та да ли је по сту па њем А. С. Ћ, пси хо ло шки ње, из вр шен акт 
дис кри ми на ци је пре ма уче ни ку М. М. У при ту жби и то ком по ступ ка ни су по ну ђе ни до ка зи 
ко ји би по твр ди ли или опо вр гли на во де из при ту жбе да су од нос и по на ша ње С. А. Ћ. пре ма 
уче ни ку М. М. узро ко ва ни ње го вим лич ним свој ством — смет ња ма у раз во ју. Због то га у кон-
крет ном слу ча ју ни је утвр ђе но да је С. А. Ћ. из вр ши ла по вре ду пра ва М. М. у сми слу За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је. То, ме ђу тим, не ис кљу чу је мо гућ ност да је до шло до евен ту ал них 
по вре да не ких дру гих пра ва М. М, ко је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти ни је над ле жан 
да утвр ђу је.

183 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, бр. 79/2009 и 52/2011)
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Притужбa В. К. прoтив Прeд шкoлскe устaнoвe збoг дискриминaциje 
дeцe на oснoву здрaвствeнoг стaњa

бр. 07-00-488/2013-02 / 13.9.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе В. К, за кон ског за ступ ни ка ма-
ло лет них М. и А. К. про тив П. у. „Б. Б.” у Б, Град ског за во да за јав но здра вље 

Бе о град и Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да. У при ту жби 
на во ди да сма тра да пред школ ска уста но ва ко ју ње го ва де ца по ха ђа ју, вр ши дис кри-
ми на ци ју јер де ца има ју по себ не зах те ве у ве зи са ис хра ном због свог здрав стве ног ста-
ња. На и ме, код ова два де ча ка ди јаг но сти ко ва не су алер ги је на мле ко, млеч не про из-
во де и ја ја, а ро ди те љи су о то ме оба ве сти ли вр тић при ли ком њи хо вог упи са. Та да им 
је у вр ти ћу ре че но да вр тић не ма мо гућ ност да за де ча ке обез бе ди по себ ну ис хра ну али 
да ро ди те љи за њих мо гу да до но се хра ну од ку ће, у си ту а ци ја ма ка да се у вр ти ћу слу же 
обро ци ко је де ча ци не мо гу да је ду. Убр зо се ис по ста ви ло да око 80% обро ка у вр ти ћу 
са др же на мир ни це ко је де ча ци не мо гу да је ду, од но сно, да нај ве ћи број обро ка за де-
ча ке ро ди те љи мо ра ју код ку ће да при пре ме и да до не су у вр тић. На кон не ког вре ме на, 
ро ди те љи су по но во тра жи ли од вр ти ћа да се за де ча ке обез бе де по себ ни или за мен-
ски обро ци, али су до би ли исти од го вор — да вр тић не ма ту мо гућ ност. Ро ди те љи су се 
за тим обра ти ли Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за шти ту, и том при ли ком им је 
обе ћа но да ће се у вр тић до ста вља ти на мир ни це ко је де ча ци мо гу да је ду, у си ту а ци ја-
ма ка да се у вр ти ћу слу же обро ци ко ји са др же на мир ни це на ко је су де ча ци алер гич ни. 
Ме ђу тим, ово је би ло без у спе шно јер ни је би ло до вољ но ра зно вр сних на мир ни ца, те 
да су де ча ци не ко ли ко да на за ре дом нпр. за ру чак је ли ри бу из кон зер ве. Пред школ-
ска уста но ва је у из ја шње њу на ве ла да не ма мо гућ ност да обез бе ди за ме ну за обро ке 
ко ји са др же на мир ни це на ко је су де ча ци алер гич ни, као и да је ис хра на у пред школ-
ским уста но ва ма про пи са на пра вил ни ком на осно ву ко га се од ре ђу је ко ли чи на про те-
и на ко ју де ца сва ки дан тре ба да уне су. Та ко ђе, на ве де но је да је ве ли ки про блем и то 
што је цен трал на ку хи ња ове уста но ве пред ви ђе на за упо ла ма њи број де це, а ни број 
рад ни ка ко ји ра де у ку хи ња ма ни је до во љан, као и да је на бав ка на мир ни ца у над ле-
жно сти Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту. Истим по во дом се кре та ри јат 
је оба ве стио по ве ре ни цу да пред школ ске уста но ве са мо стал но при пре ма ју обро ке за 
де цу као и да њи хо ви ну три ци о ни сти пла ни ра ју ис хра ну де це и при пре ма ју је лов ник. 
У то ку по ступ ка је утвр ђе но да је ис хра на у пред школ ским уста но ва ма ор га ни зо ва на 
та ко да од го ва ра по тре ба ма де це ши ро ке по пу ла ци је, од но сно да је иста за сву де цу. 
Ме ђу тим, упра во при ме на овог пра ви ла, ко је је јед на ко за све, про из во ди из ра зи то 
не га тив не по сле ди це на ова два де ча ка, али и на сву дру гу де цу ко ја се на ла зе у ис тој 
или слич ној си ту а ци ји као они. Та ко ђе, пра вил ни ком ни је ис кљу че на мо гућ ност да 
се де ци ко ја ни су у мо гућ но сти да кон зу ми ра ју све вр сте на мир ни ца обез бе ди од го ва-
ра ју ћа ис хра на у скла ду са њи хо вим зах те ви ма у ис хра ни. Та кав на чин ис хра не се мо-
же ор га ни зо ва ти и пред школ ске уста но ве су ду жне да узму у об зир раз ли чи тост де це, 
укљу чу ју ћи и спе ци фич но сти у ис хра ни. По ве ре ни ца је ука за ла на то да пред школ ска 
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уста но ва има ну три ци о ни сте ко ји мо гу да при пре ме је лов ник за ове де ча ке, као и да је 
не при хва тљи во да се њи ма ис по ру чу ју исти обро ци као и де ци ко ја не ма ју спе ци фич не 
зах те ве у ве зи са ис хра ном. С об зи ром на то да пред школ ска уста но ва ни је обез бе ди ла 
ис хра ну за ова два де ча ка у скла ду са њи хо вим здрав стве ним ста њем, по сред но их је 
дис кри ми ни са ла, јер је обез бе ђи ва ла исту хра ну за сву де цу, без ува жа ва ња спе ци фич-
не си ту а ци је у ко јој се ови де ча ци на ла зе. По ве ре ни ца је пре по ру чи ла пред школ ској 
уста но ви да пре ду зме све ме ре ка ко би овим де ча ци ма, као и свој оста лој де ци обез бе-
ди ла ис хра ну у скла ду са њи хо вим здрав стве ним ста њем.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио В. К, за кон ски за ступ-

ник ма ло лет них М. и А. К, због дис кри ми на ци је у ПУ „Б. Б.” у Б.

1.2. У при ту жби је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да М. и А. К. од 2012. го ди не (М. од ју ла, а А. од но вем бра) иду у вр тић „С.” у окви ру ПУ „Б. Б.”;

да је М. са 11 ме се ци ди јаг но сти ко ва на алер ги ја на про те и не кра вљег мле ка а са 13 ме се-
ци и алер ги ја на бе лан че ви не из ја ја, што су ро ди те љи при ја ви ли пред школ ској уста но ви 
при ли ком упи са де те та у вр тић. Та ко ђе, ро ди те љи су по са зна њу да је и А. алер ги чан на 
бе лан че ви не, од мах оба ве сти ли вр тић;

да су, ка да је М. кре нуо у вр тић, би ли оба ве ште ни на ко ји на чин је ор га ни зо ва на ис хра на 
у вр ти ћу, као и да не ма мо гућ но сти да се у вр тић до ста вља ју (из ку хи ње из ко је се вр тић 
снаб де ва об ро ци ма) по себ ни или за мен ски обро ци за де те ко је је алер гич но на не ку на-
мир ни цу, већ да је у та квим си ту а ци ја ма прак са да ро ди те љи до но се од ку ће при пре мље-
не обро ке за де те;

да су ро ди те љи од мах по че ли да до но се хра ну за М, иако су сма тра ли да ће то би ти не ко-
ли ко обро ка у то ку не де ље. Ме ђу тим, вр ло бр зо се ис по ста ви ло да око 80% обро ка ко је 
се слу же у вр ти ћу са др жи млеч не про из во де или про из во де ко ји са др же бе лан че ви не из 
ја ја, због че га су ро ди те љи по ку ша ли да на ђу на чин да се за М. до ста вља ју по себ ни тј. за-
мен ски обро ци;

да се тим по во дом В. К. пр во усме но обра тио вр ти ћу (у то ку ок то бра/но вем бра 2012. го-
ди не), али је упу ћен на пред школ ску уста но ву јер то пи та ње ни је у над ле жно сти вр ти ћа;

да се за тим обра тио ПУ „Б. Б.”, али је ин фор ми сан да не ма мо гућ но сти да се де те ту обез-
бе де за мен ски обро ци јер усло ви у ко ји ма ра ди њи хо ва ку хи ња то не омо гу ћа ва ју. Том 
при ли ком му је по но вље но да је у та квим си ту а ци ја ма прак са да ро ди те љи до но се обро-
ке, да је та ква си ту а ци ја на те ри то ри ји це лог гра да Бе о гра да, као и да је тај став за у зео 
Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да;

да се на кон то га обра тио Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да, 
да је раз го ва рао са град ском се кре тар ком Љ. Ј. и ну три ци о нист ки њом др Ш, као и да 
је град ска се кре тар ка, уви дом у је лов ник за ту не де љу, кон ста то ва ла да ве ћи на обро ка 
са др жи мле ко или ја ја. В. К. је тра жио би ло ка кву за ме ну обро ка за М, ка ко не би мо-
ра ли да до но се хра ну у вр тић, а Љ. Ј. је по зва ла ку хи њу ПУ „Б. Б.” и тра жи ла да по ша љу 
из ве сну ко ли чи ну на мир ни ца у вр тић ко је би М. ко ри стио као за ме ну за обро ке у си ту а-
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ци ја ма ка да до ста вље ни обро ци са др же мле ко или ја ја. То ком раз го во ра, др Ш. је у ви-
ше на вра та ис та кла „да је си стем та кав ка кав је сте и да га ни је мо гу ће при ла го ди ти 
де ци са алер ги ја ма”;

да је на кон то га у вр тић до ста вље на са мо те гла џе ма, као за ме на за сва три обро ка, а исто 
је би ло и на ред них да на, због че га је В. К. по но во оти шао у Се кре та ри јат за обра зо ва ње 
и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да. Др Ш. је по зва ла ку хи њу пред школ ске уста но ве ка ко би 
утвр ди ла за што на мир ни це ни су до ста вље не и до би ла оба ве ште ње да је то би ла ин тер-
вент на ко ли чи на и да ће на ред них да на би ти до ста вље но још на мир ни ца. На кон то га, у 
вр тић је до ста вље на јед на те гла ме да и не ко ли ко кон зер ви ри бе;

да је М. за ру чак, не ко ли ко да на за ре дом, слу же на ри ба из кон зер ве, због че га су ро ди-
те љи би ли при ну ђе ни да на ста ве да до но се хра ну за де ча ка. Убр зо на кон то га, М. се раз-
бо лео и не ко вре ме ни је ишао у вр тић, а по по врат ку у вр тић ро ди те љи ма је ре че но да се 
у вр тић ви ше не до пре ма ју на мир ни це ко је би мо гао да ко ри сти као за ме ну за обро ке;

да је у ПУ „Б. Б.”, не до пре ма ње на мир ни ца обра зло же но ти ме што је об у ста вље на сва ка 
ван ред на ис по ру ка на мир ни ца јер је тен дер за на бав ку на мир ни ца у то ку, у скла ду са на-
ло гом из Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да;

да је због то га В. К. по но во оти шао у Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да 
Бе о гра да, где му је на ве де ну ин фор ма ци ју по твр ди ла и др Ш, уз на по ме ну да је тај ор ган 
учи нио све што је у њи хо вој мо ћи;

да су М. ро ди те љи би ли при ну ђе ни да на ста ве да до но се све по треб не обро ке за ње га, 
док су исто вре ме но по ку ша ва ли да на ђу над ле жан ор ган ко ме би при ја ви ли лош си стем 
ис хра не, као и да се од ре ђе ни број де це ис кљу чу је из си сте ма ис хра не у пред школ ским 
уста но ва ма у Бе о гра ду. Због то га је В. К. по се тио Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја, где је до био ин фор ма ци ју да се ра ди о про бле му ко ји ни је у над ле жно сти 
ми ни стар ства, већ је у град ској над ле жно сти, те је упу ћен на Град ски за вод за јав но здра-
вље, Бе о град;

да је у Град ском за во ду за јав но здра вље у Бе о гра ду раз го ва рао са др М. С. и др Д. К, да 
му је др К. пред ло жи ла да са дру гим ро ди те љи ма ко ји има ју исте и слич не про бле ме, 
осну је удру же ње и да на тај на чин по ку ша да оства ри пра во за ко је сма тра да му при па да, 
а да је др С. на ве ла да су и дру ги ро ди те љи до ла зи ли по во дом истог про бле ма, али да је 
по треб но да сви бу ду све сни да је ис хра на у вр ти ћи ма при ла го ђе на ис кљу чи во здра вој 
де ци и „да не ви ди у че му је про блем”. Ка да је В. К. ука зао на чи ње ни цу да у уго во ру ко ји 
је пот пи сао са ПУ „Б. Б.” сто ји да пред школ ска уста но ва обез бе ђу је услу гу ис хра не и да је 
на пла ћу је, без об зи ра да ли де те ко ри сти услу гу ку хи ње или не, др С. је ре кла да то не би 
тре ба ло да сто ји у уго во ру, јер је про блем прав не при ро де, али се ре ше ње мо ра тра жи ти 
на дру гом ме сту. Та ко ђе, др С. на ве ла је и да је ко лек тив на ис хра на ор га ни зо ва на та ко је 
ро ди те љи до не се обро ке за де те, уко ли ко де те не мо же да ко ри сти услу гу ис хра не, као и 
да је иста си ту а ци ја у свим објек ти ма ко ји се ба ве ко лек тив ном ис хра ном без об зи ра да 
ли се ра ди о вр ти ћи ма или не;

да су ро ди те љи до но си ли обро ке и за А, од пр вог тре нут ка ка да је кре нуо у вр тић;

да је В. К. јед ном при ли ком пре до чио ПУ „Б. Б.” да ће под не ти ту жбу јер ре дов но до но си 
обро ке за де ча ке, а пла ћа пу ну це ну као да де ца је ду у вр ти ћу. Та да му је ука за но на мо-
гућ ност под но ше ња зах те ва за ума ње ње це не по том осно ву, али је он то од био „јер би се 
ана лог но то ме, за не ко вре ме мо гле ус кра ти ти и оста ле услу ге на име суб вен ци је”;
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да је кон так ти рао пред школ ске уста но ве ши ром Ср би је и са знао да се у Но вом Са ду, Ни-
шу, Кра гу јев цу, Кра ље ву и Ужи цу спре ма ју по себ ни обро ци за де цу ко ја из здрав стве них, 
вер ских, или не ких дру гих раз ло га не мо гу да ко ри сте услу ге ку хи ње, а исто је и у вој сци 
Ср би је и дру гим ме сти ма где се ор га ни зу је ко лек тив на ис хра на;

да су ова ко ор га ни зо ва ним си сте мом ис хра не у пред школ ским уста но ва ма, од но сно, вр-
ти ћи ма ко је осни ва град Бе о град, де ца ко ја има ју ну три тив не алер ги је и њи хо ви ро ди те-
љи, ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на здра ву де цу и њи хо ве ро ди те ље.

1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни и сле де ћи при ло зи: 1) мол ба В. К. упу ће на ПУ „Б. Б.” од 9. 
ма ја 2013. го ди не; 2) од го вор на мол бу ПУ „Б. Б.” бр. 446/2 од 16. ма ја 2013. го ди не; 3) 
жал ба на рад Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да упу ће на 
истом ор га ну од 22. ма ја 2013. го ди не; 4) од го вор на жал бу Се кре та ри ја та за обра зо ва-
ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да VII-01 број: 07-271/2013; 5) жал ба В. К. на од го вор 
Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да VII-01 број: 07-271/2013; 
6) уго вор о днев ном бо рав ку де те та у пред школ ској уста но ви, из ме ђу В. и Ј. К. и ПУ „Б. 
Б.” број: 455/7 од 1. ју ла 2012. го ди не; 7) из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте са ди јаг но зом 
алер ги је за М. К. и 8) из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте са ди јаг но зом алер ги је за А. К.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је је дин ствен по сту пак, са гла сно чл. 
117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку,184 у ве зи са чл. 40. ст. 4. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је. У ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у 
скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,185 у то ку по ступ-
ка при ба вље но је из ја шње ње ПУ „Б. Б.” у Б, Град ског за во да за јав но здра вље Бе о град и 
Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да.

1.5. У из ја шње њу ПУ „Б. Б.”, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је тач но да је ПУ „Б. Б.” ин фор ми са на да М. и А. има ју алер ги је на мле ко и ја ја, као и да 
су те ин фор ма ци је упи са не у упит ник ко ји ро ди те љи по пу ња ва ју при упи су де це у вр тић. 
Ме ђу тим, упит ник је ин фор ма тив ног ка рак те ра о здрав стве ном ста њу де те та, ка ко не би 
до шло до гре шке (у овом слу ча ју да де те не по је де не ку на мир ни цу на ко ју је алер гич но), 
али не слу жи то ме да се на осно ву упи са них ин фор ма ци ја де ци ко јој је то по треб но обез-
бе де по себ ни обро ци;

да ова пред школ ска уста но ва (као и ве ћи на дру гих у Бе о гра ду) ни је у мо гућ но сти да сва-
ки дан обез бе ди за ме ну за обро ке ко ји са др же на мир ни це на ко је су де ца алер гич на. 
Ис хра на де це у пред школ ским уста но ва ма про пи са на је пра вил ни ци ма на осно ву ко јих 
се од ре ђу је ко ли чи на про те и на ко ју де ца сва ки дан тре ба да уне су, а нај бо љи из во ри бе-
лан че ви на су мле ко, млеч ни про из во ди, ме со, ри ба и ја ја. Та ко ђе, пе ци ва, ко ла чи, на ма-
зи или не ка глав на је ла са др же алер го ге не на мир ни це, што чи ни пре те жан део ис хра не 
де це у об да ни шти ма;

да ве ли ки про блем ове пред школ ске уста но ве пред ста вља и цен трал на ку хи ња чи ји су 
ка па ци те ти пред ви ђе ни за упо ла ма њи број де це (тре нут но уста но ву по ха ђа око 5.000 
де це за ко ју се сва ки дан спре ма ју два обро ка и две ужи не);

да број рад ни ка ко ји ра де у цен трал ној и ди стри бу тив ним ку хи ња ма ни је до во љан да би 
се мо гли при пре ма ти по себ ни обро ци, а по ред то га, на бав ка на мир ни ца је у над ле жно-
сти Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да;

184 „Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гла сник РС”, бр. 30/10
185 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да је Град ски за вод за за шти ту јав ног здра вља Бе о град до зво лио да ро ди те љи до но се 
обро ке при пре мље не код ку ће, у по себ ним чи ни ја ма, са име ном и пре зи ме ном де те та;

да по твр ђу ју све на во де В. К. из не те у при ту жби и при ло зи ма, и то по чев ши од из ја ве др 
Ш, ле кар ки из Град ског за во да за јав но здра вље, Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за-
шти ту гра да Бе о гра да и др;

да ма лу по моћ ро ди те љи ма пред ста вља и чи ње ни ца што са рад ни ци за ис хра ну де це уз 
не дељ ни је лов ник да ју и до пу ну је лов ни ка из ко га се мо же ви де ти ко ји обро ци са др жи 
алер ге не;

да су пот пу но ја сни про бле ми са ко ји ма се су о ча ва ју ро ди те љи де це ко ја има ју та кву вр-
сту алер ги ја, али да све док се не стек ну усло ви за при пре му од го ва ра ју ћих обро ка, у овој 
пред школ ској уста но ви не ће би ти мо гућ но сти да се спре ма ју сви обро ци, као и да би сви 
у пред школ ској уста но ви би ли за до вољ ни да мо гу да спре ма ју по себ не обро ке за алер-
гич ну де цу јер би то зна чи ло да по сто ји но ва, до бро опре мље на ку хи ња ко ја има мо гућ-
но сти за при пре му и тих обро ка;

да пред школ ска уста но ва мо же је ди но да по ну ди ро ди те љи ма ума ње ње це не за ко ри-
шће ње услу га вр ти ћа.

1.6. У из ја шње њу Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да, на ве де но је:

да је В. К. у ви ше на вра та, по во дом на ве де ног пи та ња, до ла зио у Се кре та ри јат за обра зо-
ва ње и деч ју за шти ту Град ске упра ве гра да Бе о гра да (у да љем тек сту Се кре та ри јат), да је 
раз го ва рао са се кре тар ком Љ. Ј. и ко ор ди на тор ком за пре вен тив ну здрав стве ну за шти ту 
(док тор ка ме ди ци не). На ве де но је и да ле кар ка ко ја је ко ор ди на тор ка за пре вен тив ну 
здрав стве ну за шти ту, ни је др Ш. ка ко је у при ту жби на ве де но, већ се ра ди о др З. Б, као и 
да се ње ни од го во ри ни су од но си ли на по сто ја ње би ло ка квих про бле ма ве за них за ре а-
ли за ци ју по сту па ка јав них на бав ки на мир ни ца за ис хра ну де це, јер та област не при па да 
рад ним за да ци ма ко ор ди на то ра за пре вен тив ну здрав стве ну за шти ту у Се кре та ри ја ту;

да је на су прот то ме, у при су ству К. и при ли ком сва ког до ла ска, ко ор ди на тор ка за пре вен-
тив ну здрав стве ну за шти ту оства ри ва ла те ле фон ску ко му ни ка ци ју са за по сле ни ма у ПУ 
„Б. Б.” — П, и то глав ним ну три ци о ни стом, и да је зах те ва ла про на ла зак нај по вољ ни јег 
на чи на за ре ша ва ње на ве де ног про бле ма;

да се за јед нич ким до го во ром до шло до ре ше ња ко је је под ра зу ме ва ло да се да ни ма 
ка да је лов ник са др жи оброк ко ји де те не мо же да кон зу ми ра из цен трал не (про из вод не 
ку хи ње) у вр ти ћу „С.”, до ста вља ју ве ће ко ли чи не на мир ни ца за ис хра ну ко је М. мо же да 
кон зу ми ра и ко је су на рас по ла га њу ку хињ ском осо бљу, а тај си стем је на сна зи и са да. 
Та ко ђе, то ком пр вих не ко ли ко раз го во ра, В. К. је ин си сти рао да се де те ту омо гу ћи би ло 
ко ја вр ста на мир ни ца, чак са мо хлеб, уко ли ко не по сто је дру ге мо гућ но сти и да ће М. 
на док на ди ти оброк у кућ ним усло ви ма. Без об зи ра на та кву из ја ву, из Се кре та ри ја та је 
ин си сти ра но да се у вр ти ћу обез бе де све на мир ни це ко је де те мо же да кон зу ми ра, че му 
је при су ство вао и под но си тељ при ту жбе;

да је В. К. и сам ис та као да је при упи су М. у вр тић био упо знат да уста но ва ни је у мо гућ-
но сти да при пре ма по себ не обро ке за де те, али и да је у скла ду са струч ним ста во ви ма 
ре фе рент них здрав стве них ин сти ту ци ја, у ова квим и слич ним си ту а ци ја ма, ро ди те љи ма 
омо гу ће но да до не су у вр тић оброк спре мљен у кућ ним усло ви ма, и то да ни ма ка да се у 
вр ти ћу при пре ма ју обро ци ко ји у свом са ста ву са др же мле ко — Се кре та ри ја ту је до ста-
вље на ме ди цин ска до ку мен та ци ја ко ја ука зу је на по сто ја ње ко жних про ме на код де те та 
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М. К. услед кон зу ми ра ња мле ка, али не и до ку мен та ци ја ко ја ука зу је на по сто ја ње ну три-
тив не алер ги је М. и А. на ја ја;

да је по ро ди ца К. при хва ти ла на ве де ну мо гућ ност, а „ма ма де те та” је при пре ма ла по-
треб не обро ке у пр вих пар ме се ци, ме ђу тим, по ис ка зу са мог В. К, она се убр зо „умо ри-
ла”, због че га су за по че ли са зах те ви ма за при пре му ком плет них обро ка за де те у са мој 
пред школ ској уста но ви;

да је Про грам пре вен тив не здрав стве не за шти те у пред школ ским уста но ва ма, чи ји је 
је дан сег мент ис хра на де це у вр ти ћи ма, ре гу ли сан за ко ни ма и про пи си ма из обла сти 
здрав ства и про све те (За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о за шти ти ста нов ни штва од 
за ра зних бо ле сти, За кон о са ни тар ном над зо ру, За кон о здрав стве ној ис прав но сти жи-
вот них на мир ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе, За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња), као и ни зом пра вил ни ка ко ји бли же уре ђу ју област у овој де лат но сти (Пра-
вил ник о пре вен тив ној здрав стве ној за шти ти и струч ној спре ми здрав стве них рад ни ка у 
пред школ ским уста но ва ма);

да кон тро лу спро во ђе ња пре вен тив не здрав стве не за шти те, укљу чу ју ћи и ис хра ну де-
це, у бе о град ским вр ти ћи ма оба вља ју струч не слу жбе Град ског за во да за јав но здра-
вље Бе о град. Ова вр ста кон тро ле ис хра не де це и оце на ква ли те та обро ка под ра зу ме ва: 
оства ри ва ње уви да у ор га ни за ци ју ис хра не и усло ва за при пре му и ди стри бу ци ју обро-
ка, се зон ску ана ли зу не дељ них је лов ни ка са ауто мат ском об ра дом по да тка из пра те ћих 
ма га цин ских ли ста, ми кро би о ло шке пре гле де узо ра ка на мир ни ца и бри се ва узе тих из 
свих про из вод них и ди стри бу тив них ку хи ња, хе миј ско-бро ма то ло шке ана ли зе узо ра ка 
це ло днев них обро ка са ста вље них од до руч ка, руч ка и ужи не, ста ти стич ка об ра да ре зул-
та та ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња, пру жа ње струч но-ме то до ло шке по мо ћи у ра ду пред-
школ ских уста но ва и Се кре та ри ја та, кон сул та тив но-еду ка тив не по сло ве у сми слу из ра де 
струч них ми шље ња о од ре ђе ним пи та њи ма из обла сти ис хра не и хи ги је не, а кон тро лу са-
ни тар но-хи ги јен ских усло ва у вр ти ћи ма вр ше са ни тар на ин спек ци ја Ми ни стар ства здра-
вља, ве те ри нар ске ин спек ци је и ви ши са ни тар ни тех ни ча ри Оде ље ња за са ни тар но-хи ги-
јен ски над зор Се кре та ри ја та, ко ји се сва ко днев но на ла зе у вр ти ћи ма;

да др жав не пред школ ске уста но ве у Бе о гра ду при па да ју мре жи вас пит но-обра зов них 
уста но ва, а не мре жи здрав стве них уста но ва, да оне са мо стал но при пре ма ју обро ке де-
ци у скла ду са Пра вил ни ком о нор ма ти ву дру штве не ис хра не у уста но ва ма за де цу,186 и 
обез бе ђу ју де ци ис хра ну ко ја је при ла го ђе на уз ра сту и ду жи ни бо рав ка и ко ја тре ба да 
за до во љи 70-75% днев них ну три тив них по тре ба. Овим пра вил ни ком је ре гу ли са но пла-
ни ра ње обро ка у ко лек тив ном бо рав ку, у ци љу омо гу ћа ва ња пра вил ног пси хо фи зич ког 
раз во ја де це без про прат них обо ље ња као што су бо ле сти ис хра не (ну три тив не алер ги је, 
ди ја бе тес, це ли ја ки ја) и дру ге, од но сно, под ра зу ме ва ко лек тив ну ис хра ну здра ве де це. 
По ред на ве де ног, има ју ћи у ви ду да у бе о град ским вр ти ћи ма услу ге ко ри сти око 60.000 
де це пред школ ског уз ра ста, а у скла ду са по сто је ћим ка па ци те ти ма ко ји ма рас по ла же, у 
пред школ ским уста но ва ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да не по сто је усло ви за при пре му 
ин ди ви ду ал не ди је то те ра пи је. Та кав став су Се кре та ри ја ту пре до чи ле струч не слу жбе 
Град ског за во да за јав но здра вље Бе о град;

да у свим пред школ ским уста но ва ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да од 2004. го ди не, ис-
хра ну де це пла ни ра ју ну три ци о ни сти, они при пре ма ју је лов ник, а не за по сле ни у Се кре-
та ри ја ту. Ну три ци о ни сти сва ке пред школ ске уста но ве при пре ма ју је лов ник за на сту па ју-

186 „Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, број 50/94
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ћу не де љу (пет рад них да на) и по ста вља ју га на огла сну та блу сва ког вр ти ћа кра јем не де-
ље, ка ко би ро ди те љи мо гли да се упо зна ју са об ро ци ма на ме ње ним за ис хра ну де це за 
на ред ну не де љу;

да се на бав ка на мир ни ца вр ши у скла ду са ли стом за на бав ку на мир ни ца ко ју јед ном 
го ди шње раз ма тра и усва ја Ко ми си ја за пра ће ње, кон тро лу и уна пре ђе ње и ис хра ну у 
пред школ ским уста но ва ма ко ја је фор ми рао Се кре та ри јат. Ко ми си ју чи не са мо два чла-
на из Се кре та ри ја та, ко ји има ју уло гу тех нич ке по мо ћи при из ра ди ли сте, а струч ну уло гу 
у ода би ру на мир ни ца и утвр ђи ва њу нор ма ти ва у скла ду са уз ра стом де це и за кон ским 
про пи си ма има ју чла но ви ко ми си је: ну три ци о ни сти из пред школ ских уста но ва и ле ка ри 
из Град ског за во да за јав но здра вље Бе о град. Ли ста са др жи стан дард не нор ма ти ве сва ке 
на мир ни це пре ма уз ра сту де це, асор ти ман и ме сеч не ко ли чи не на мир ни ца по треб них 
за сва ку пред школ ску уста но ву. У пла ни ра њу ис хра не де це у пред школ ским уста но ва ма 
у Бе о гра ду већ не ко ли ко го ди на „успе шно се при ме њу је про грам за об ра чун са др жа ја 
и са ста ва деч јих обро ка на пер со нал ном ра чу на ру”, ко ји је ура ђен у Град ском за во ду 
за јав но здра вље Бе о град, а у 2012. го ди ни ли ста се са сто ја ла од се дам гру па са укуп но 
124 на мир ни це у мак си мал ним ме сеч ним ко ли чи на ма по треб ним за сва ку пред школ ску 
уста но ву. У скла ду са овом ли стом, пред школ ске уста но ве са мо стал но на ба вља ју хлеб, 
мле ко и млеч не про из во де, ја ја, ме со и све же по вр ће и во ће, док оста ле на бав ке спро во-
ди Се кре та ри јат;

да се про ме не ор га ни за ци је и на чи на спро во ђе ња Пре вен тив не здрав стве не за шти те 
и ис хра не, не мо гу ме ња ти од лу ка ма или ста во ви ма из Се кре та ри ја та, већ ис кљу чи во 
у скла ду са за кон ским про пи си ма и струч ним ми шље њи ма ре фе рент них здрав стве них 
ин сти ту ци ја. Се кре та ри јат је због при су ства де це са хро нич ним не за ра зним обо ље њи ма 
у ко лек тив ном сме шта ју, по себ но има ју ћи у ви ду де цу са ну три тив ним алер ги ја ма, ди ја-
бе те сом, це ли ја ки јом и др, за тра жио ми шље ње ре фе рент них здрав стве них ин сти ту ци ја о 
на чи ну ор га ни за ци је ис хра не у вр ти ћи ма за на ве де ну по пу ла ци о ну гру пу, има ју ћи у ви ду 
ка па ци те те ко ји ма пред школ ске уста но ве рас по ла жу и усло ве у ко ји ма оба вља ју сво ју де-
лат ност. Град ском за во ду за јав но здра вље у Бе о гра ду, пр ви та кав до пис упу ћен је 2003. 
го ди не, за тим 2011. и 2012. го ди не, за ви сно од вр сте обо ље ња де те та.

да је у же љи да по ро ди ца ма са де цом ко ја има ју здрав стве ни про блем (ну три тив не 
алер ги је, ди ја бе тес, це ли ја ки ја) и зах те ва ју од ре ђен ди је тет ски ре жим ис хра не, као 
и де ци ко ја из вер ских или дру гих не здрав стве них раз ло га (ве ге та ри јан ство и оста ли 
об ли ци ал тер на тив не ис хра не) не кон зу ми ра ју све на мир ни це, по мог не мак си мал но, 
Се кре та ри јат је ини ци рао из на ла же ње ре ше ња код ре фе рент них здрав стве них ин сти-
ту ци ја. Ре зул тат те ини ци ја ти ве је струч ни став ко ји је за у зео Град ски за вод за јав но 
здра вље Бе о град, да би ова кве зах те ве тре ба ло да раз ма тра струч на ко ми си ја у пред-
школ ској уста но ви, ка ко би се до не ла од лу ка о нај по вољ ни јем на чи ну на ко ји ће се 
де ци то ком бо рав ка у ко лек ти ву обез бе ђи ва ти ин ди ви ду ал ни обро ци. Има ју ћи у ви ду 
спе ци фич но сти по сто је ћих усло ва у по гле ду про сто ра, опре ме, ка дро ва, од но сно рас-
по ло жи вих ка па ци те та за при пре му и ди стри бу ци ју хра не у пред школ ским уста но ва ма 
у Бе о гра ду, омо гу ће но је ро ди те љи ма да хра ну при пре мље ну у кућ ним усло ви ма до-
не су у вр тић, с об зи ром да не по сто је усло ви за при пре му ин ди ви ду ал не ди је то те ра-
пи је у пред школ ским уста но ва ма, и да им се обез бе де аде кват ни хи ги јен ски усло ви за 
чу ва ње хра не (фри жи дер, хра на мо ра да бу де у за тво ре ним, аде кват но обе ле же ним 
су до ви ма, на за себ ној по ли ци у фри жи де ру и др.) Ова кав при ступ у при пре ми обро ка 
од но си се на све пред школ ске уста но ве у Бе о гра ду;
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да Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на ре гре си ра ње тро шко ва бо рав-
ка де це у пред школ ској уста но ви, од мо ра и ре кре а ци је,187 из ме ђу оста лог, про пи су је мо-
гућ ност да де ца ко ја има ју здрав стве не про бле ме ти па ну три тив них алер ги ја, ди ја бе те са, 
це ли ја ки је и др. те шких обо ље ња, оства ру ју пра во на ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка у 
пред школ ској уста но ви у ви си ни од 10%, од но сно 20% у за ви сно сти од вр сте обо ље ња, 
те се на тај на чин сма њу ју тро шко ви пла ћа ња ко ри сни ку пред школ ске уста но ве, јер та кво 
де те не мо же да ко ри сти све на мир ни це у свом обро ку;

да је В. К, при пр вом су сре ту, упо знат са свим на ве де ним чи ње ни ца ма усме ним и пи сме ним 
пу тем. Та ко ђе, у бе о град ским вр ти ћи ма чи је услу ге ко ри сти око 60.000 де це пред школ ског 
уз ра ста, бо ра ве и де ца са те шким обо ље њи ма (ср ча на обо ље ња, це ли ја ки ја, ин су лин за ви-
сни ди ја бе тес, епи леп си ја, не у ро ми шић не дис тро фи је, уро ђе не ано ма ли је, ма лиг на обо ље-
ња). За хва љу ју ћи са рад њи са ре фе рент ним здрав стве ним уста но ва ма њи ма је омо гу ће но 
да при ме те ра пи ју то ком бо рав ка у вр ти ћу и да се не осе ћа ју раз ли чи то у од но су на здра ву 
де цу, њи ма је омо гу ће но да се осе ћа ју као и оста ли здра ви вр шња ци у гру пи ко јој при па да ју;

1.7. У из ја шње њу Град ског за во да за јав но здра вље Бе о град (у да љем тек сту За вод), из ме ђу 
оста лог је на ве де но:

да је За вод здрав стве на уста но ва ко ја спро во ди пре вен тив не здрав стве не ак тив но сти у др-
жав ним пред школ ским уста но ва ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, а у скла ду са уго во ром 
ко ји је за кљу чен са Се кре та ри ја том за обра зо ва ње и деч ју за шти ту Град ске упра ве Бе о гра да;

да се тим уго во ром За вод оба ве зао на: си стем ску кон тро лу ис хра не де це, спро во ђе ње 
Про гра ма пре вен тив не здрав стве не за шти те де це, Про гра ма вас пи та ња за здра вље де це 
„Здрав вр тић” и здрав стве не (са ни тар не) пре гле де ли ца под здрав стве ним над зо ром за-
по сле них у пред школ ским уста но ва ма;

да у до ме ну си стем ске кон тро ле ис хра не де це у пред школ ским уста но ва ма, по сло ви За-
во да об у хва та ју: кон тро лу ми кро би о ло шке ис прав но сти на мир ни ца и бри се ва са ци љем 
сма ње ња епи де ми о ло шких ри зи ка, пра ће ња по што ва ња основ них хи ги јен ских зах те ва 
при ра ду са хра ном, уоча ва ње про пу ста и пред ла га ња ме ра за от кла ња ње уоче них про-
пу ста; од ре ђи ва ње ну три тив них и енер гет ских вред но сти днев них деч јих обро ка на осно-
ву са др жа ја бе лан че ви на, ма сти, угље них хи дра та и укуп не енер гет ске вред но сти са ста-
вље них од до руч ка, руч ка и ужи не, про пи са них у Пра вил ни ку о нор ма ти ву дру штве не 
ис хра не де це у уста но ва ма за де цу188; ана ли зу не дељ них је лов ни ка и ра чун ске об ра де 
по да та ка из пра те ћих ма га цин ских ли ста о бро ју при сут не де це и еви ден ци је о тре бо ва-
ним ко ли чи на ма на мир ни ца у објек ти ма, ра ди оце не пла ни ра ња ис хра не;

да у окви ру ак тив но сти ве за них за пред школ ске уста но ве, За вод као струч на уста но ва, 
има и кон сул та тив но-еду ка тив ну уло гу, од но сно, по по тре би пру жа струч ну по моћ кроз 
да ва ње струч них ми шље ња по зах те ву Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту и 
пред школ ским уста но ва ма код по сто ја ња сум ње у здрав стве ну ис прав ност или ква ли тет 
на мир ни ца са ци љем за шти те здра вља де це;

да је ис хра на де це у пред школ ским уста но ва ма кре и ра на у скла ду са Пра вил ни ком о нор-
ма ти ву дру штве не ис хра не де це у уста но ва ма за де цу. Она је ор га ни зо ва на на прин ци-
пи ма ко лек тив не ис хра не, што под ра зу ме ва пла ни ра ње пре ма про сеч ним ну три тив ним 
и енер гет ским по тре ба ма и уз ра ста де те та, уз по што ва ње од го ва ра ју ће струк ту ре деч јих 

187 „Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 43/09, 5/10, 14/12 и 65/12
188 „Сл. гла сник РС”, бр. 50/94
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обро ка, ко ји у скла ду са нор ма ти вом мо ра да об у хва ти на мир ни це из свих се дам гру па, а 
јед на од оба ве зних гру па је: мле ко и млеч ни про из во ди;

да сва ка пред школ ска уста но ва ор га ни зу је ис хра ну де це са мо стал но, у окви ру соп стве них 
ка па ци те та, та ко да се при пре ма обро ка вр ши у раз ли чи тим усло ви ма. Пла ни ра ње је лов-
ни ка, ускла ђи ва ње ка ло риј ских вред но сти са по тре ба ма уз ра ста де це, као и ре цеп ту ре 
за при пре ма ње обро ка у струч ној над ле жно сти су ви ших ди је те ти ча ра, ну три ци о ни ста 
за по сле них у пред школ ским уста но ва ма;

да се при пре ма обро ка углав ном вр ши у цен трал ним ку хи ња ма, а за тим ди стри бу и ра 
у објек те пред школ ских уста но ва, ко је углав ном са мо ди стри бу и ра ју обро ке де ци, ка да 
не ма усло ва за при пре му обро ка. Че сто се из са мо јед не цен трал не ку хи ње сва ко днев но 
хра ном снаб де ва ју сви објек ти (вр ти ћи и ја сле) у окви ру јед не пред школ ске уста но ве (јед-
на оп шти на), што је слу чај и у ПУ „Б. Б.”;

да пре по ру ке За во да ни су оба ве зу ју ће и при ме њу ју се у скла ду са мо гућ но сти ма и од лу-
ка ма по је ди нач них пред школ ских уста но ва;

да је За вод дао пре по ру ку пред школ ским уста но ва ма о за бра ни до но ше ња хра не за де цу 
од ку ће, као јед не од пре вен тив них про тив епи де миј ских ме ра. Ова пре по ру ка да та је јер 
у ја сла ма и вр ти ћи ма бо ра ве де ца нај мла ђег уз ра ста ко ја у здрав стве ном и сва ком дру-
гом по гле ду чи не нај о се тљи ви ји део по пу ла ци је, по го то во ка да се има у ви ду да су епи де-
ми о ло шки и дру ги здрав стве ни ри зи ци увек ве ћи у ко лек ти ву не го у по ро дич ној сре ди ни;

да има ју ћи у ви ду рас ту ћи број де це са по себ ним зах те ви ма у ис хра ни (зна тан број де це 
са раз ли чи тим вр ста ма ну три тив них алер ги ја, глу тен ска ен те ро па ти ја, ди ја бе тес, вер ски 
раз ло зи), ста но ви ште За во да је да би зах те ве у ве зи са ор га ни зо ва њем ис хра не за де цу 
ко ја не кон зу ми ра ју од ре ђе ну вр сту на мир ни ца тре ба ло да раз ма тра ју струч не ко ми си је 
на ни воу пред школ ских уста но ва, ка ко би се за сва ки кон кре тан слу чај до не ла од лу ка о 
нај по вољ ни јем на чи ну на ко ји би се де ци то ком бо рав ка у ко лек ти ву обез бе ђи ва ли ин ди-
ви ду ал ни обро ци;

да у ци љу обез бе ђи ва ња не сме та ног бо рав ка де це са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни 
у вр ти ћи ма, у си ту а ци ја ма ка да не по сто ји мо гућ ност да се у окви ру ко лек тив не ис хра не 
ор га ни зо ва не у пред школ ској уста но ви обез бе де од го ва ра ју ћи спе ци фич ни обро ци без 
ри зи ка по здра вље и угро жа ва ње пра вил ног ра ста и раз во ја де те та, струч ња ци За во да да-
ли су пре по ру ку да се на пра ви струч но-оправ да но из у зе ће у ве зи са за бра ном до но ше ња 
обро ка при пре мље них код ку ће, од но сно да се ро ди те љи ма ове де це до зво ли до но ше-
ње ин ди ви ду ал них обро ка, у до го во ру са ну три ци о ни стом;

да је са свим на ве де ним В. К. упо знат у не по сред ном раз го во ру са за по сле ни ма у Град-
ском за во ду за јав но здра вље Бе о град.

.      
2.1. Уви дом у из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте са Уни вер зи тет ске деч је кли ни ке утвр ђе но је да 

је М. К. алер ги чан на про те и не кра вљег мле ка (К90.4), а да је А. К. имао ра ну алер гиј ску 
ре ак ци ју на бе лан це због че га му је пре по ру че на ис хра на без бе ла на ца, пи ле ћег бе лог 
ме са и сма њи ва ње ко ли чи не пше нич ног бра шна (5x25 мм).

2.2. На осно ву на во да из при ту жбе и из ја шње ња на при ту жбу, мо же се кон ста то ва ти да ме-
ђу стра на ма ни је спор на чи ње ни ца да ПУ „Б. Б.” обез бе ђу је обро ке за де цу ко ја не ма ју 



232  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

алер ги је или дру ге ди је то те ра пи је, али да не обез бе ђу је обро ке за де цу ко ја има ју исте 
или слич не про бле ме као М. и А. К.

2.3. Утвр ђе но је и да је ПУ „Б. Б.”, у то ку јед ног вре мен ског пе ри о да, до ста вља ла од ре ђе не 
на мир ни це (џем, мед, ри бу у кон зер ви) у обје кат „С.”, ко је су слу же не А. и М. К, у си ту-
а ци ја ма ка да су до пре мље ни обро ци са др жа ли на мир ни це на ко је су они алер гич ни.

2.4. Ме ђу стра на ма ни је спор на ни чи ње ни ца да је В. К, у ви ше на вра та, од ПУ „Б. Б.”, Се-
кре та ри ја та и За во да тра жио на чин за ре ша ва ње про бле ма ис хра не М. и А. К. за вре ме 
њи хо вог бо рав ка у вр ти ћу.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван 

др жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди 
на су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у 
дру штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко 
је од ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло-
твор но и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка 
је сте да при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по-
ру ке у кон крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. 
По ред то га, По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће 
суд ске по ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због 
ака та дис кри ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник 
је, та ко ђе, овла шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве 
дис кри ми на ци је и да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав-
но прав но сти.189

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти-
фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та.190 Је дан од оп штих прин ци па ове Кон вен ци је је 
прин цип не ди скри ми на ци је, ко ји оба ве зу је др жа ву пот пи сни цу да сва пра ва га ран то-
ва на Кон вен ци јом обез бе ди сва ком де те ту без ика кве дис кри ми на ци је и без об зи ра на 
ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, на ци о нал но, 
ет нич ко или со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, оне спо со бље ност, ро ђе ње или дру-
ги ста тус де те та, ње го вих ро ди те ља или за кон ских ста ра те ља.191 Та ко ђе, још је дан од 
прин ци па Кон вен ци је су нај бо љи ин те ре си де те та, ко ји тре ба да бу ду од пр вен стве ног 
зна ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це.192

189 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
190 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Слу жбе ни лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 

15/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/96 и 2/97)
191 Чл. 2. Кон вен ци је о пра ви ма де те та
192 Чл. 3.
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3.4. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је и Оп шти ко мен тар број 7 — Оства ри ва ње пра ва де-
те та у ра ном де тињ ству,193 ко јим је ис так ну та чи ње ни ца да су ма ла де ца ти ту ла ри свих 
пра ва из Кон вен ци је, као и да је ра но де тињ ство пе ри од од кључ ног зна ча ја за оства-
ри ва ње свих пра ва. Ра но де тињ ство, у сми слу овог до ку мен та об у хва та пе ри од од ро-
ђе ња де те та до по ла ска у шко лу. Је дан од ци ље ва овог ко мен та ра је скре та ње па жње 
на раз ли чи то сти у ра ном де тињ ству ко је тре ба да се узму у об зир при ли ком при ме-
не Кон вен ци је, укљу чу ју ћи раз ли чи то сти у окол но сти ма жи во та ма ле де це, ква ли те та 
њи хо вих ис ку ста ва и ути ца ји ма ко ји об ли ку ју њи хов раз вој. Ка да је у пи та њу пра во на 
не ди скри ми на ци ју, Ко ми тет по зи ва др жа ве уго вор ни це да иден ти фи ку ју им пли ка ци је 
овог прин ци па на оства ри ва ње пра ва у ра ном де тињ ству. По ред то га, на ве де но је и да 
чл. 2. Кон вен ци је под ра зу ме ва да од ре ђе не гру пе ма ле де це не сме ју би ти дис кри ми-
ни са не, као и да дис кри ми на ци ја мо же да се ја ви у об ли ку сма ње них ни воа ис хра не, 
не а де кват не не ге и па жње и дру го, а об ра ђе но је и пи та ње обез бе ђи ва ња здрав стве не 
не ге, у окви ру ко јег је на ве де но да др жа ве уго вор ни це, из ме ђу оста лог, има ју од го вор-
ност да обез бе де и при ступ до број ис хра ни.

3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би је194 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ног или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.195

3.6. Устав на за бра на дис кри ми на ци је раз ра ђе на је За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је,196 
ко јим је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или 
не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње 
пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма 
бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у 
по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет-
по ста вље ним лич ним свој стви ма. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или 
гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства у ис тој или слич ној си ту а-
ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или про пу шта њем, ста вља ју или су ста вље ни у не по-
вољ ни ји по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај,197 а по сред на 
дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог 
лич ног свој ства ста вља у не по вољ ни ји по ло жај ак том, рад њом или про пу шта њем ко-
је је при вид но за сно ва но на на че лу јед на ко сти и за бра ни дис кри ми на ци је, осим ако 
је то оправ да но за ко ни тим ци љем, а сред ства за по сти за ње тог ци ља су при ме ре на и 
ну жна.198 Овим за ко ном по себ но је за бра ње на и дис кри ми на ци ја у обла сти обра зо ва-
ња199 и про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко 
обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а за бра ње но је ли цу 

193 УН, Оп шти ко мен тар бр. 7, „Оства ри ва ње пра ва де те та у ра ном де тињ ству”, CRC/C/GC/7/рев. 1 (2006.)
194194 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
195195 Чл. 21. Уста ва РС. Чл. 21. Уста ва РС.
196196 Чл. 2. ЗЗД Чл. 2. ЗЗД
197197 Чл. 6. ЗЗД Чл. 6. ЗЗД
198198 Чл. 7. ЗЗД Чл. 7. ЗЗД
199199 Чл. 19. ЗЗД Чл. 19. ЗЗД
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или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у 
вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра-
ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним 
ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на-
чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.7. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња та ко ђе је за бра ње на дис кри-
ми на ци ја,200 од но сно, aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни-
шу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, 
jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у 
рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, 
имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe 
тaквих aк тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje 
зaбрaнa дискриминaциje. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про-
пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дискриминaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш титe и нaпрeт-
кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Та ко ђе, овим за ко-
ном про пи са ни су и оп шти прин ци пи си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња,201 па је на ве-
де но да овај си стем мо ра да обез бе ди за сву де цу, уче ни ке и од ра сле јед на ко пра во и 
до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња без дис кри ми на ци је и из два ја ња по осно ву по ла, 
со ци јал не, кул тур не, ет нич ке, ре ли гиј ске или дру ге при пад но сти, ме сту бо рав ка, од но-
сно пре би ва ли шта, ма те ри јал ног или здрав стве ног ста ња, те шко ћа и смет њи у раз во ју 
и ин ва ли ди те та, као и по дру гим осно ва ма.

3.8. За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу202 про пи са но је да се пред школ ско 
вас пи та ње и обра зо ва ње оства ру је у скла ду са Уста вом, за ко ном ко јим се уре ђу ју осно-
ве си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и 
овим за ко ном, по ла зе ћи од пра ва де те та, раз вој них, обра зов них, кул тур них, здрав стве-
них и со ци јал них по тре ба де це и по ро ди ца са де цом пред школ ског уз ра ста.203 Про пи-
са ни су и прин ци пи де лат но сти пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња ме ђу ко ји ма и 
до ступ ност, од но сно јед на ко пра во и до ступ ност свих об ли ка пред школ ског вас пи та ња 
и обра зо ва ња, без дис кри ми на ци је и из два ја ња по осно ву по ла, со ци јал не, кул тур не, 
ет нич ке, ре ли гиј ске или дру ге при пад но сти, ме сту бо рав ка, од но сно пре би ва ли шта, 
ма те ри јал ног или здрав стве ног ста ња, те шко ћа и смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, као 
и по дру гим осно ва ма.204 За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са на 
је де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња,205 као и оста ле де лат но сти ко је се 
оства ру ју у пред школ ској уста но ви.206 У оста ле де лат но сти ко је се оства ру ју у пред школ-
ским уста но ва ма спа да и ис хра на де це, а бли же усло ве и на чин оства ри ва ња ис хра не, 
не ге и пре вен тив но-здрав стве не за шти те, спо ра зум но про пи су ју ми ни стар над ле жан за 

200200 Чл. 44. ЗО СОВ Чл. 44. ЗО СОВ
201 Чл. 3. ЗО СОВ
202 „Сл. гла сник РС”, бр. 18/2010
203 Чл. 1. ЗПВО
204 Чл. 4. ЗПВО
205 Чл. 2. ЗПВО
206 Чл. 3. ЗПВО
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по сло ве здра вља и ми ни стар над ле жан за по сло ве обра зо ва ња. Та ко ђе, истом од ред-
бом су за бра ње не све вр сте на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, као и све ак тив но-
сти ко ји ма се угро жа ва ју, дис кри ми ни шу или из два ја ју де ца, од но сно гру пе де це, по 
би ло ком осно ву.

3.9. Пра вил ни ком о нор ма ти ву дру штве не ис хра не де це у уста но ва ма за де цу207 утвр ђен је 
нор ма тив дру штве не ис хра не де це у уста но ва ма за де цу, на чин во ђе ња еви ден ци је о 
при ме ни нор ма ти ва ис хра не и са др жај обра за ца (је лов ник, вр сте и не то ко ли чи не утро-
ше них на мир ни ца за ис хра ну де це по об ро ци ма и вр сте и не то ко ли чи на утро ше них 
на мир ни ца за ис хра ну де це за је дан дан, не де љу и ме сец да на о при ме ни нор ма ти ва 
ис хра не). У овом пра вил ни ку на ве де но је пра вил на ис хра на би тан пред у слов за пра ви-
лан раст, раз вој, очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља, спре ча ва ње бо ле сти и по ди за ње би-
о ло шког по тен ци ја ла, нео п хо дан за обез бе ђе ње кон ти ну и ра ног про це са фор ми ра ња 
здра вог чо ве ка.

                      
3.10. Да би се при сту пи ло ана ли зи овог слу ча ја с аспек та ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, 

по треб но је утвр ди ти у чи јој над ле жно сти је обез бе ђи ва ње обро ка за де цу у вр ти ћи ма, 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се В. К. обра тио ПУ „Б. Б.” са зах те вом да М. и А, за вре ме 
њи хо вог бо рав ка у вр ти ћу, бу де обез бе ђе на ис хра на ко ја од го ва ра њи хо вом здрав стве-
ном ста њу, од но сно да обро ци не са др же на мир ни це на ко је су де ца алер гич на. С об зи-
ром на то да В. К. у кон так ту са ПУ „Б. Б.” ни је мо гао да обез бе ди обро ке ко ји од го ва ра ју 
здрав стве ном ста њу де ча ка, обра тио се Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и вас пи та ње гра-
да Бе о гра да и Град ском за во ду за јав но здра вље Бе о град.

3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да се ме ђу по сло ви ма ко је 
оба вља За вод за јав но здра вље Бе о град по пи та њу пре вен тив но-здрав стве не ак тив-
но сти у пред школ ским уста но ва ма, не на ла зи и по сао ор га ни за ци је ис хра не де це у 
пред школ ским уста но ва ма, већ да сва ка пред школ ска уста но ва то чи ни са мо стал но. 
Из из ја шње ња За во да за јав но здра вље утвр ђе но је да су пла ни ра ње је лов ни ка, ускла-
ђи ва ње ка ло риј ских вред но сти са по тре ба ма уз ра ста де це, као и ре цеп ту ре за при пре-
ма ње обро ка у струч ној над ле жно сти ви ших ди је те ти ча ра ну три ци о ни ста за по сле них у 
пред школ ским уста но ва ма. Има ју ћи то у ви ду, као и чи ње ни цу да За вод не ма ни ка квих 
над ле жно сти у по гле ду ор га ни за ци је ис хра не у пред школ ским уста но ва ма, По ве ре ни-
ца је ста ва да За вод за јав но здра вље ни је дис кри ми на тор но по сту пао пре ма М. и А. К.

3.12. У то ку по ступ ка ни је утвр ђе но да је В. К. при ли ком пр ве по се те Се кре та ри ја ту за обра зо-
ва ње и деч ју за шти ту гра да Бе о гра да, по ред град ске се кре тар ке Љ. Ј, раз го ва рао и са др 
Ш, с об зи ром да ни је не дво сми сле но утвр ђе но ко је тре ћа осо ба ко ја је при су ство ва ла 
том раз го во ру. Под но си лац при ту жбе је на вео да је би ла при сут на ну три ци о нист ки ња 
др Ш, док је у из ја шње њу на при ту жбу ис так ну то да је ле кар ка ко ја је ко ор ди на тор ка за 
пре вен тив ну здрав стве ну за шти ту др З. Б, а не др Ш. Иако за од лу чи ва ње у овом пред-
ме ту ни је од пре суд ног зна ча ја ко ја од ове две ле кар ке је из ја ви ла „да је си стем та кав 
ка кав је сте и да га ни је мо гу ће при ла го ди ти де ци са алер ги ја ма”, али је нео п ход но 
ука за ти да је ова ква из ја ва би ло ког за по сле ног у ор га ну упра ве за бри ња ва ју ћа јер ука-
зу је на не при хва та ње и не ра зу ме ва ње раз ли чи то сти, по себ но у си ту а ци ја ма ка да се 

207 Пра вил ник о нор ма ти ву дру штве не ис хра не де це у уста но ва ма за де цу, „Сл. гла сник РС, бр. 50/94
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еле мен тар не по тре бе (као што је ис хра на) за до во ља ва ју на дру га чи ји на чин од уоби-
ча је ног. По ве ре ни ца ука зу је да није дан си стем не стаг ни ра у вре ме ну, већ да се вре ме-
ном ме ња и на пре ду је, а те про ме не су нај че шће ре зул тат на ших све сних и ци ља них 
ак тив но сти. Ме ђу тим, си сте ми се вре ме ном ме ња ју ка да ми то не же ли мо, ка да нам је 
по треб но вре ме да про ме не при хва ти мо, као и ка да ње го ве про ме не ни су по сле ди ца 
на ших све сних ак тив но сти. Пра во на сло бо ду од дис кри ми на ци је би у пот пу но сти би ло 
обе сми шље но, уко ли ко би се при хва та ли ова кви ста во ви.

3.13. У од но су на по сло ве ко је оба вља Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту, мо же 
се за кљу чи ти да у те по сло ве не спа да ју по сло ви пла ни ра ња ис хра не де це, од но сно, 
при пре ма је лов ни ка пред школ ских уста но ва. Се кре та ри јат пра ти и обез бе ђу је кон тро-
лу ис хра не и пре вен тив не здрав стве не за шти те у пред школ ским уста но ва ма, ме ђу тим, 
са му ис хра ну де це пла ни ра ју ну три ци о ни сти пред школ ских уста но ва ко ји при пре ма ју 
је лов ни ке. На да ље, Се кре та ри јат је фор ми рао Ко ми си ју за пра ће ње, кон тро лу и уна-
пре ђе ње ис хра не у пред школ ским уста но ва ма ко ја јед ном го ди шње раз ма тра и усва ја 
ли сту за на бав ку на мир ни ца. Иако се у овој ко ми си ји на ла зе и пред став ни ци Се кре та-
ри ја та, њи хо ва уло га је у пру жа њу тех нич ке по мо ћи, као што је и на ве де но, док струч ну 
уло гу у ода би ру на мир ни ца има ју ну три ци о ни сти из пред школ ских уста но ва и ле ка ри 
из За во да за јав но здра вље. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
кон ста ту је да је очи глед но да Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту ни је дис кри-
ми на тор но по сту пао пре ма М. и А. К.

3.14. У кон крет ном слу ча ју по треб но је утвр ди ти да ли је нео бе збе ђи ва њем ис хра не ко ја од го-
ва ра здрав стве ном ста њу М. и А. К, ПУ „Б. Б.” дис кри ми на тор но по сту пи ла пре ма њи ма.

3.15. Су шти на зах те ва ко ји је под но си лац при ту жбе под нео про тив ПУ „Б. Б.” је сте да се М. и 
А. К, за вре ме бо рав ка у вр ти ћу, по ред вас пит но обра зов ног ра да, пре вен тив не здрав-
стве не за шти те и пра вил не не ге, обез бе ди и ис хра на ко ја од го ва ра њи хо вом здрав стве-
ном ста њу. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је овај зах тев оправ дан 
и ра зу ман, има ју ћи у ви ду да је ис хра на де це јед на од де лат но сти ко ја се оства ру је у 
пред школ ским уста но ва ма, као и да је са став ни део уго во ра ко ји ро ди те љи пот пи су ју са 
пред школ ском уста но вом.

3.16. По ве ре ни ца нај пре ука зу је да је, са гла сно чл. 6. и 7. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, 
по треб но има ти у ви ду да за раз ли ку од не по сред не дис кри ми на ци је, код ко је је већ на 
пр ви по глед ви дљи во да је раз ли ко ва ње, од но сно, до во ђе ње у не по вољ ни ји по ло жај 
за сно ва но не по сред но на лич ном свој ству, код по сред не дис кри ми на ци је ово раз ли-
ко ва ње ни је увек очи глед но. На и ме, кон цепт по сред не дис кри ми на ци је за сни ва се на 
иде ји да пре ма ли ци ма ко ји се на ла зе у раз ли чи тој по зи ци ји, тре ба по сту па ти раз ли-
чи то, у оној ме ри у ко јој је то ну жно да би им се омо гу ћио јед нак при ступ дру штве ним 
до бри ма и јед на ке мо гућ но сти за ужи ва ње пра ва и сло бо да. У скла ду са овом иде јом, 
при ли ком про пи си ва ња од ре ђе ног пра ви ла, по ста вља ња кри те ри ју ма и/или усло ва ко-
ји ва же за све, тре ба узе ти у об зир по зи ци ју ко ју од ре ђе не гру пе ли ца има ју због не ких 
сво јих лич них свој ста ва. Ако би се то за не ма ри ло, он да би то пра ви ло, кри те ри јум и/
или услов би ло дис кри ми на тор но, јер у од но су на не ке гру пе про из во ди из ра зи то не по-
вољ ни је деј ство. Да кле, код по сред не дис кри ми на ци је се на из глед не у трал но пра ви ло 
при ме њу је јед на ко пре ма сви ма, али се упра во због јед на ке при ме не пра ви ла од ре ђе-
на ли це или гру па ли ца, на осно ву не ког њи хо вог лич ног свој ства, ста вља ју у не по вољ-
ни ји по ло жај, у од но су на све дру ге ко ји то свој ство не ма ју.
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3.17. Да би се у кон крет ном слу ча ју ис пи та ло да ли су М. и А. К. по сред но дис кри ми ни са ни 
ти ме што им у вр ти ћу ни је обез бе ђе на ис хра на у скла ду са њи хо вим здрав стве ним ста-
њем (ну три тив ним алер ги ја ма), по треб но је нај пре раз мо три ти да ли се они, као де ца 
са спе ци фич ним зах те ви ма у ве зи са ис хра ном, на ла зе у бит но раз ли чи тој си ту а ци ји у 
од но су на оста лу де цу, ко ји та кве зах те ве не ма ју. Ис хра на у вр ти ћи ма је ор га ни зо ва на 
та ко да од го ва ра по тре ба ма де це ши ро ке по пу ла ци је, с об зи ром да је нај ве ћи број де-
це у пред школ ским уста но ва ма без по себ них зах те ва у ис хра ни, од но сно, што зна чи да 
мо гу да кон зу ми ра ју све обро ке ко ји им се обез бе ђу ју у овим уста но ва ма. С дру ге стра-
не, М. и А. К. има ју ну три тив не алер ги је због ко јих ни су у мо гућ но сти да кон зу ми ра ју 
све вр сте на мир ни ца, па са мим тим ни су ни у мо гућ но сти да за вре ме бо рав ка у вр ти ћу 
кон зу ми ра ју обро ке ко ји су при пре мље ни за де цу ко ја не ма ју ну три тив не алер ги је. Из 
све га на ве де ног ја сно про из и ла зи да су М. и А. К. де ца са спе ци фич ним зах те ви ма у ис-
хра ни, од но сно, да се на ла зе у бит но раз ли чи тој си ту а ци ји у од но су на оста лу де цу ко ја 
те зах те ве не ма ју.

3.18. На да ље, у ци љу утвр ђи ва ња да ли је у кон крет ном слу ча ју до шло до по сред не дис кри-
ми на ци је, нео п ход но је утвр ди ти ко је пра ви ло се при ме њу је при ли ком ор га ни зо ва ња 
ис хра не у пред школ ској уста но ви, као и ка ко се при ме ње но пра ви ло од ра жа ва на М. 
и А. К, од но сно, ка кве су по сле ди це при ме не тог пра ви ла. У то ку по ступ ка је утвр ђе но 
да је ко лек тив на ис хра на у уста но ва ма за де цу ор га ни зо ва на на на чин ко ји од го ва ра 
по тре ба ма де це ши ро ке по пу ла ци је, да је ис хра на иста за сву де цу, као и да се обро ци 
не при пре ма ју ин ди ви ду а ли зо ва но за де цу ко ја ни су у мо гућ но сти да кон зу ми ра ју све 
на мир ни це. Ово је по твр ђе но и у из ја шње њи ма на при ту жбу, та ко што је у сва ком по је-
ди нач ном из ја шње њу ис так ну то да се у пред школ ским уста но ва ма обез бе ђу је „ко лек-
тив на ис хра на здра ве де це”. Да кле, мо же се за кљу чи ти да је ко лек тив на ис хра на ко ја 
се обез бе ђу је у пред школ ским уста но ва ма иста за сву де цу, од но сно, у пи та њу је пра-
ви ло ко је ва жи за сву де цу. Ме ђу тим, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је 
да упра во при ме на овог пра ви ла, ко је је јед на ко за све, про из во ди из ра зи то не га тив не 
по сле ди це на М. и А. К, као и на сву дру гу де цу ко ја се на ла зе у ис тој или слич ној си ту а-
ци ји као они.

3.19. Има ју ћи у ви ду до са да шњу ана ли зу, кључ но пи та ње на ко је тре ба од го во ри ти је сте да 
ли је у пред школ ским уста но ва ма до пу ште но да де ца са ну три тив ним алер ги ја ма бу ду 
у по гле ду ис хра не тре ти ра на јед на ко као и де ца ко ја не ма ју по себ не зах те ве у ис хра ни. 
Са гла сно чл. 7. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, јед нак трет ман оних ко ји се на ла зе 
у не јед на ком по ло жа ју ни је до пу штен, из у зев ако је то оправ да но за ко ни тим ци љем, а 
сред ства за по сти за ње тог ци ља су при ме ре на и ну жна.

3.20. У овом пред ме ту, под но си лац при ту жбе је, чи ње ни ца ма ко је је на вео и до ка зи ма ко је 
је при ло жио, дис кри ми на ци ју учи нио ве ро ват ним, па, са гла сно чл. 45. За ко на о за бра-
ни дис кри ми на ци је, на ПУ „Б. Б.” ле жи те рет до ка зи ва ња да у кон крет ном слу ча ју ни је 
до шло до дис кри ми на ци је. То под ра зу ме ва, с об зи ром да је у пи та њу по сред на дис кри-
ми на ци ја, да ПУ тре ба да до ка же да по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње за јед нак 
трет ман де це у ис хра ни, упр кос то ме што не ка има ју спе ци фич не зах те ве у по гле ду ис-
хра не, а то зна чи до ка зи ва ње: 1) да се јед на ким трет ма ном оства ру је за ко нит циљ, и 2) 
да су сред ства за по сти за ње то га ци ља при ме ре на и ну жна.

3.21. Иако у из ја шње њу ПУ „Б. Б.” ни је из ри чи то на ве де но ко ји су циљ на сто ја ли да по стиг ну 
јед на ким трет ма ном све де це у по гле ду ис хра не, мо же се узе ти да је ПУ на сто ја ла да 
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по шту је Пра вил ник о нор ма ти ву дру штве не ис хра не де це у уста но ва ма за де цу, па се 
мо же узе ти да та кво ње но по сту па ње има за ко ни ти циљ.

3.22. Кад је у пи та њу при ме ре ност и ну жност сред ста ва ко ја су упо тре бље на за по сти за ње 
ци ља, по треб но је про це ни ти, са гла сно чл. 7. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ли 
се кон крет ни циљ уоп ште мо гао, или је у нај ве ћој ме ри мо гао оства ри ти и на дру ги на-
чин, ко ји би био по вољ ни ји за М. и А. К. Ана ли за про пи са ко јим је ре гу ли са на ис хра на 
де це у пред школ ским уста но ва ма по ка зу је да ис хра на де це ко ја из здрав стве них или 
би ло ко јих дру гих не здрав стве них раз ло га не мо гу да кон зу ми ра ју од ре ђе не на мир-
ни це, ни је по себ но ре гу ли са на. С дру ге стра не, Пра вил ни ком о нор ма ти ву дру штве не 
ис хра не у уста но ва ма за де цу ни је ис кљу че но да се де ци ко ја ни су у мо гућ но сти да 
кон зу ми ра ју све вр сте на мир ни ца обез бе ди од го ва ра ју ћа ис хра на у скла ду са њи хо вим 
зах те ви ма у ис хра ни. Та кав на чин ис хра не се мо же ор га ни зо ва ти и пред школ ске уста-
но ве су ду жне да узму у об зир раз ли чи тост де це ко ја пред школ ску уста но ву по ха ђа ју, 
укљу чу ју ћи и спе ци фич но сти у ис хра ни. Иако у свом из ја шње њу ПУ ука зу је на те шко ће 
у при пре ма њу хра не и на во ди да су ка па ци те ти цен трал не ку хи ње пред ви ђе ни за упо-
ла ма њи број де це у од но су на број де це ко ја по ха ђа ју ПУ, ова окол ност се не мо же 
сма тра ти оправ да ним раз ло гом због ко јег се де ци ко ја из здрав стве них или би ло ко јих 
дру гих не здрав стве них раз ло га не мо гу да кон зу ми ра ју од ре ђе не на мир ни це, не обез-
бе ђу је ис хра на у скла ду са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни.

3.23. У скла ду са свим на ве де ним, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да не ма 
објек тив ног и ра зум ног оправ да ња да се не обез бе ди по се бан је лов ник за де цу са спе-
ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни. На и ме, Пра вил ник о нор ма ти ву дру штве не ис хра не у 
уста но ва ма за де цу ре гу ли ше ис хра ну ко ја об у хва та на мир ни це из свих се дам гру па, 
ме ђу ко ји ма је и гру па мле ко и млеч ни про из во ди. Иако ис хра на у скла ду са овим пра-
вил ни ком од го ва ра нај ве ћем бро ју де це, она се не мо же при ме ни ти на де цу са спе-
ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, јер њи хо ве по тре бе не мо гу би ти на овај на чин за-
до во ље не. ПУ „Б. Б.” је мо гла да оства ри циљ по сту па њем у скла ду са Пра вил ни ком о 
нор ма ти ву дру штве не ис хра не у уста но ва ма за де цу, при ме њу ју ћи га на де цу ко ја мо гу 
да кон зу ми ра ју све на мир ни це, али то не ис кљу чу је мо гућ ност да се ор га ни зу је по себ-
на ис хра на за М. и А. К, у скла ду са њи хо вим здрав стве ним ста њем. По сту па ју ћи на тај 
на чин, ПУ „Б. Б.” не би пре кр ши ла про пи се, од но сно, не би по сту па ла су прот но од ред-
ба ма Пра вил ни ка о нор ма ти ву дру штве не ис хра не у уста но ва ма за де цу. До дат но је 
по треб но ука за ти да пред школ ска уста но ва има ну три ци о ни сте, ко ји у скла ду са сво јим 
спе ци фич ним зна њи ма и обра зо ва њем, има ју мо гућ но сти да при пре ме је лов ник за М. 
и А. К, на ко јем би се на шли обро ци ко ји са др же на мир ни це ко ји они мо гу да је ду.

3.24. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да је не при хва тљи во да се у пред-
школ ским уста но ва ма, де ци ко ја су под по себ ним ре жи мом ис хра не, ис по ру чу је иста 
хра на као и де ци ко ја не ма ју спе ци фич не зах те ве у ве зи са ис хра ном. Има ју ћи све ове 
чи ње ни це у ви ду, еви дент но је да су М. и А. К. по сред но дис кри ми ни са ни, јер пред-
школ ска уста но ва ни је обез бе ди ла ис хра ну у скла ду са њи хо вим здрав стве ним ста њем, 
већ је обез бе ђи ва ла исту хра ну за сву де цу, без ува жа ва ња спе ци фич не си ту а ци је у ко-
јој се они на ла зе.
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.   
Пред школ ска уста но ва „Б. Б.” из Б. ни је обез бе ди ла М. и А. К. ис хра ну у скла ду са њи хо-

вим здрав стве ним ста њем за вре ме бо рав ка у вр ти ћу, чи ме је пре кр ши ла од ред бе За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на осно ву чл. 33. ст. 1. тач. 1. За ко на о за бра ни 

дис кри ми на ци је, пре по ру чу је ПУ „Б. Б.” у Б. да:

5.1. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ка ко би М. и А. К, као и свој оста лој де ци ко ја 
бо ра ве у вр ти ћи ма ПУ „Б. Б.” обез бе ди ла ис хра ну у скла ду са њи хо вим здрав стве ним 
ста њем.

5.2. Убу ду ће во ди ра чу на да у окви ру сво јих ре дов них по сло ва и ак тив но сти, не кр ши од-
ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, од но сно да се су здр жи од нео прав да ног пра-
вље ња раз ли ке или не јед на ког по сту па ња и про пу шта ња (ис кљу чи ва ња, огра ни ча ва ња 
или да ва ња пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе ли ца, ко је се за сни ва на не ком лич-
ном свој ству.

По треб но је да ПУ „Б. Б.” оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни-
ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ПУ „Б. Б.” у Б. не по сту пи по 
пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив 
ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња и на дру ги по го дан на чин.





При ту жбе збогПри ту жбе због
вишеструкевишеструке
дис кри ми на ци једис кри ми на ци је
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При ту жба удру же ња Ж. н. д. про тив по зо ри шта П.
због ви ше стру ке дис кри ми на ци је у обла сти кул ту ре

дел. бр. 1132 / 31.7.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то по во дом при ту жбе удру же ња „Ж. н. д.” из Б. про тив по зо ри-
шта „П.” из Б, због ви ше стру ке дис кри ми на ци је у обла сти кул ту ре. У при ту жби 

се на во ди да су иде је и ста во ви ко ји су из не ти у пред ста ви „…”, дис кри ми на тор ни 
по ви ше осно ва: ра се, пре да ка, др жа вљан ства, на ци о нал не при пад но сти и ет нич ког 
по ре кла, је зи ка, по ла, род ног иден ти те та, имов ног ста ња, ин ва ли ди те та и из гле да. 
Са мо не ки од при ме ра на ве де них у при ту жби су да је је ди ни жен ски лик озна чен као 
„по ма га чи ца-сме та чи ца”, за тим низ сте ре о ти пи зи ра них жен ских уло га и за ни ма ња, 
од „про вин ци јал не” ку ва ри це с вој во ђан ским ак цен том, пре ко за стра шу ју ће зу бар ке 
и отво ре но сек си стич ки де гра ди ра не стју ар де се ко ја уз ка фу и чај ну ди и се бе (као 
сек су ал ни обје кат), до ауто ри тар не слу жбе ни це у пар ку ко ја се огра ђу је од са ку пља-
ча се кун дар них си ро ви на, и ко нач но до „обез мо ће не” мај ке. Са дру ге стра не, глав ни 
му шки лик увек на кра ју по бе ди, уда ра дру ге ли ко ве и по вре ме но пу бли ку, си му ли ра-
ју ћи та ко раз не об ли ке на си ља, чи ме је из ра же на род на хи је рар хи ја ко јом се по твр-
ђу је му шка над моћ и по ни же но исме ја ва ме сто за же не. На ве де но је да су у пред ста ви 
дис кри ми ни са не и осо бе са ин ва ли ди те том исме ва њем, као и да по сто ји хе те ро сек су-
ал но за во ђе ње де це, та ко што се у јед ној сце ни де вој чи це (ко је не ма ју ти пич на срп-
ска име на) до ла зе и клек ну ис пред цен трал ног му шког ли ка, а он их све од би ја док 
на кра ју не до ђе де вој чи ца ко ју он при хва ти као „за до во ља ва ју ћу” због то га што има 
„из вор но” срп ско име „Ми лој ка”. По зо ри ште се из ја сни ло да пред ста ва не са др жи 
дис кри ми на тор не ста во ве, а да је циљ дра ме од ра жа ва ње и ка ри ки ра ње ствар но сти, 
опис ак ту ел ног вре ме на на ху мо ри сти чан на чин, не ома ло ва жа ва ње већ „од ра жа ва-
ње ствар но сти”. На ве де но је да су у при ту жби не ке сце не по гре шно пер ци пи ра не, као 
нпр. сце на са „срп ским име ни ма”, јер је у њој кон крет но „ис ка ри ки ра на” чи ње ни ца 
да се да нас све че шће де ци да ју „ин тер на ци о нал на” име на и да би де вој чи ца ко ја има 
ста ро срп ско име Ми лој ка, ве ро ват но би ла исме ја на. Та ко ђе, ода бир за ни ма ња ку ва-
ри це или па ке тар ке у по шти ни су на мер но ода бра ни ка ко би де гра ди ра ли же ну, јер 
на ве де на за ни ма ња ни су на би ло ко ји на чин „де гра ди ра ју ћа за би ло ко ји пол”, а ни је-
дан лик у пред ста ви ни је при ка зан као „глуп” или „ма ње вре дан”. Сме та чи ца се та ко 
зо ве јер јој је за да так у тој сце ни да сме та, што не ма ве зе са по лом, ку ва ри ца је до бар 
лик, док је зу бар ка сим па тич на и де ца је при хва та ју и же ле да по пра ве зу бе, што и је-
сте био циљ ове сце не. Чи ње ни ца да де ца на пред ста ву до ла зе у прат њи од ра слих је 
раз лог што пред ста ва има и не ку ша лу за од ра сле ко је и ни су на ме ње ни де ци. У то ку 
по ступ ка су две пред став ни це По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти при су ство ва ле 
из во ђе њу пред ста ве у раз ли чи тим тер ми ни ма, ка ко би има ле не по сред ног са зна ња о 
са др жи ни пред ста ве. Ана ли за тек ста пред ста ве по ка за ла је да на во ди из при ту жбе не-
ма ју објек тив но уте ме ље ње у тек сту пред ста ве, као и да у тек сту ни су из ра же не иде је и 
по ру ке ко ји ма се де ца под сти чу на дис кри ми на ци ју, мр жњу, на си ље или ома ло ва жа-
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ва ње. Ста во ви из ра же ни у при ту жби не ма ју осло нац у са мом тек сту пред ста ве, већ су 
по сле ди ца до да ва ња зна че ња ко ји текст објек тив но не ма. У пред ста ви се не из ра жа ва 
мр жња и ома ло ва жа ва ње же на, ни ти се за го ва ра ју и по др жа ва ју пред ра су де, оби ча ји 
и дру гим дру штве ни обра сци по на ша ња ко ји су за сно ва ни на иде ји под ре ђе но сти или 
над ре ђе но сти по ло ва, од но сно, сте ре о тип них уло га по ло ва. Због све га то га је до не то 
ми шље ње да у пред ста ви ни су из ра же не дис кри ми на тор не иде је и ста во ви. По ве ре-
ни ца је да ла ми шље ње да би из ја ву „teа, coffeе and me…” ко ју стју ар де са из го ва ра, 
иако је на ме ње на од ра сли ма, тре ба из о ста ви ти јер би се мо гло до го ди ти да је де ца у 
не кој си ту а ци ји по но ве иако је у су шти ни не раз у ме ју.

  
Иде је и ста во ви ма из ра же ним у де чи јој по зо ри шној пред ста ви „…” по зо ри шта „П.” ни су 

су прот ни про пи си ма о за бра ни дис кри ми на ци је, па се ње но ор га ни зо ва ње и из во ђе ње не 
мо же ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на тор но.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу удру же ња „Ж. н. д.”, у ко јој 
је на ве де но да је де чи ја пред ста ва „…”, ко ја се из во ди у П дис кри ми на тор на, те да се дис кри-
ми на ци ја вр ши по осно ву ра се, пре да ка, др жа вљан ства, на ци о нал не при пад но сти и ет нич ког 
по ре кла, је зи ка, по ла, род ног иден ти те та, имов ног ста ња, ин ва ли ди те та и из гле да. При ме ри 
ко ји ма су илу стро ва ни по је ди ни ви до ви дис кри ми на ци је са ста ви ле се, ка ко се у при ту жби 
на во ди, че ти ри фе ми нист ки ње и ак ти вист ки ње про тив сек си стич ких и ра си стич ких по ли ти-
ка, ко је су пред ста ви лич но при су ство ва ле са че тво ро не срп ске де це. Под но си тељ при ту жбе 
тра жио је да се пре и спи та од лу ка о ста вља њу ове пред ста ве на ре пер то ар пред ста ва за де цу, 
из но се ћи став да пред ста ва ап со лут но „ни је аде кват на за раз вој отво ре ног дру штва, као и да 
не под сти че из град њу ху ма них вред но сти код де це”.

У при ту жби је на ве де но:

да је пред ста ва ко ја се из во ди у по зо ри шту „П.” за де цу од че ти ри го ди не на ви ше, за сно-
ва на на ра зним ти по ви ма дис кри ми на тор ног по ни жа ва ња као глав ног осно ва за за сме-
ја ва ње де це и пу бли ке, као и да је исме ја ва ње „дру го сти” основ ху мо ра у пред ста ви, што 
је у пот пу но сти про тив свих прин ци па вас пи та ња де це у ду ху дру гар ства, људ ских пра ва 
и то ле ран ци је;

да на са мом по чет ку пред ста ве, је ди ни жен ски лик (у јед ној од пр вих ре пли ка де ро га-
тив но озна чен као „по ма га чи ца-сме та чи ца”) уво ди у на ред не на ра тив не се квен це низ 
сте ре о ти пи зи ра них жен ских уло га и за ни ма ња, од „про вин ци јал не” ку ва ри це с вој во-
ђан ским ак цен том, пре ко за стра шу ју ће зу бар ке и отво ре но сек си стич ки де гра ди ра не 
стју ар де се ко ја на ен гле ском уз ка фу и чај ну ди и се бе (као сек су ал ни обје кат), до ауто-
ри тар не слу жбе ни це у пар ку ко ја се огра ђу је од са ку пља ча се кун дар них си ро ви на и 
ко нач но до „обез мо ће не” мај ке. За то вре ме цен трал ни му шки лик и кад је бла го исме-
јан, ипак на кра ју по бе ди, еви дент но се ус по ста вља ју ћи у твор ца и спро во ди те ља нор-
ма ти ве за ет нич ку, род ну, кла сну и сек су ал ну при хва тљи вост свих ли ко ва у пред ста ви 
укљу чу ју ћи и де чи је;
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да кроз чи та ву пред ста ву цен трал ни му шки лик фи зич ки уда ра не са мо дру ге ли ко ве, већ 
по вре ме но и пу бли ку, раз ли чи тим пред ме ти ма, си му ли ра ју ћи та ко раз не об ли ке фи зич-
ког на си ља;

да је пред ста ва пре пу на исме ва ња, пот це њи ва ња, по ни жа ва ња и пси хо ло шко-емо тив-
них об ли ка де гра да ци је „дру го сти”, пре по зна тљи вих као ин стру мент со цио-по ли тич ких 
ис кљу че ња „дру го сти”;

да је је дан од при ме ра сек си зма/ми зо ги ни је и то што пред ста ва по чи ње уста но вља ва-
њем Б. М. — Б. К. као глав не зве зде. За по ме ну том сце ном сле ди уво ђе ње ли ка „по ма га-
чи це”, ко ја се у сле де ћој сце ни пред ста вља као „сме та чи ца” ко ја окре ће ле ђа и по ка зу је 
сво ју зад њи цу пу бли ци. У овој сце ни се дис кри ми на ци ја од ви ја на ви ше ни воа, она се 
струк ту ри ше кроз ја сно хе те ро сек си стич ко хи је рар хи зо ва ње уло га (Б. К. је цен трал ни лик, 
же на тек „по ма га чи ца” и „сме та чи ца”), а са дру ге стра не се жен ско те ло (зад њи ца) ко-
ри сти као из вор под сме ха, за рад сти ца ња на кло но сти пу бли ке. Кроз це лу пред ста ву ова 
ус по ста вље на род на хи је рар хи ја мо ћи са мо ме ња об ли ке ко ји по твр ђу ју му шку над моћ и 
по ни же но исме ја но ме сто за же не;

да се сек си зам/ми зо ги ни ја ви ди и у при ме ру стју ар де се ко ја ула зи у ви со ким шти кла ма 
(је дан од уоби ча је них хе те ро сек си стич ких фе ти ша), са из ра зи то сек су а ли зо ва ним по кре-
ти ма, док у ре пер то ар ави он ских услу га уво ди „tee, cof fe and me…”; да се, дру гим ре чи ма, 
де ци ну ди екс трем но сек си стич ки са др жај у ко ме се же на пред ста вља као пу ки сек су ал ни 
обје кат; у јед ном тре нут ку, цен трал ни (му шки) лик сек си стич ки ко мен та ри ше стју ар де су 
ре чи ма „ви ди ка ко је до бра”, „сво де ћи же ну на обје кат и по зи ва ју ћи му шкар це из пу бли-
ке да са у че ству ју у ње го вим ми зо ги ним фан та зи ја ма”, те да је „дис кри ми на ци ја про фе си-
је стју ар де се у овој сце ни про же та сек си стич ком објек ти фи ка ци јом же не у тој уло зи, ка ко 
про фе си о нал но, та ко и у пред ста ви”.

да се при мер сек си зма/ми зо ги ни је ви ди и у сце ни у ко јој је зу бар ка пред ста вље на као 
не га тив ка ко ја за стра шу је де цу, а по ред то га, до ста уси ље ним то ном по на вља ви ше пу та 
ка ко ће зуб успа ва ти спре јом. По ни жа ва ју ће за же не ко је су у зу бар ској стру ци, као и за 
де цу ко ја тре ба да иду зу ба ру. И још је дан об лик ми зо ги ни је: то што ра де же не бо ли, а 
же на ко ја то ра ди је „не га тив ка”;

да је при мер за кла си зам/ет но-цен тра ли зам, ку ва ри ца ко ја је при ка за на као „Со са” из 
по ни жа ва ју ћих ви це ва о Вој во ђан ка ма, ко ја „сла бо раз у ме” оп шти кон текст ли ка де ча ка 
с ко јим се су сре ће у да тој сце ни, те је отво ре но при ка за на као „глу па”. По ни жа ва ју ћа сте-
ре о ти пи за ци ја ку ва ри ца као „про вин ци јал ки” из Вој во ди не, с огра ни че ним ин те лек ту ал-
ним спо соб но сти ма, до ми ни ра овом се квен цом. Та ко ђе, ово је јед на од сце на у ко јој се 
на гла ша ва „бе о цен трич на” сли ка др жа ве у ко јој се рад ња пред ста ве од ви ја, нео спор но 
Ср би је, а ко јом Бе о град до ми ни ра као „кул тур на пре сто ни ца”;

да је при мер дис кри ми на ци је осо ба/де це са ин ва ли ди те том, сце на у ко јој се об ја шња ва-
ју два на чи на на ко ја не ко има крат ке но ге и „ра хи тис но ге (икс но ге)”, а оба при ме ра при-
ка зу ју те осо бе као при пад ни це/ке ни же вр сте, исме ва ју ћим то ном, под сти чу ћи њи хо ву 
дис кри ми на ци ју и по ни жа ва ње;

да је при мер хе те ро сек су ал ног за во ђе ња де це, сце на где ве ћи на де вој чи ца из деч јег хо ра 
до ла зи до цен трал ног (му шког) ли ка, пред ста ви му се и клек не, док их он сва ку по на о соб 
од би ја од се бе, а на кра ју до ла зи де вој чи ца ко ју он при хва ти као „за до во ља ва ју ћу” због 
то га што има „из вор но” срп ско име „Ми лој ка”; да ова сце на пред ста вља „хе те ро сек су ал-
ну еро ти за ци ју де вој чи ца и на иви ци је по зи тив ног вред но ва ња пе до фи ли је”;
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да је при мер за ксе но фо би ју и ра си зам у ис тој сце ни ка да де вој чи це из хо ра при ла зе 
цен трал ном ли ку, пред ста вља ју му се име ном и он их од би ја, јер има ју не-срп ска име-
на јер се ти ме ша ље по ру ка о по жељ ној „на ци о нал ној чи сто ћи” по ро ди це, кроз лич на 
име на; да су у пи та њу са мо жен ска име на, а по себ но је по ни жа ва ње при сут но „у сми слу 
за бра не ра сног ме ша ња на сим бо лич ком ни воу, бу ду ћи да цен трал ни лик са га ђе њем 
из го ва ра ком би на ци је не–срп ских жен ских име на са срп ским пре зи ме ни ма, ука зу ју ћи 
на не по жељ ност ра сног ме ша ња и отва ра ње пре ма на ци о нал ној и ра сној дру го сти (нпр. 
„Есме рал да Ку јун џић”, „Ша ки ра Гу зи на”); да су, по ред то га, по из гле ду сва де ца у хо ру из 
до ми нант не ет нич ке гру пе (срп ске), а сце на је крај ње дис кри ми на тор на за де цу са не срп-
ским име ни ма у пу бли ци, као и ши рем дру штву;

да при мер ра си за ма и сце на у ко јој жен ски лик игра уло гу рад ни це град ског зе ле ни ла и 
ис ка зу је љут њу због раз ба ца ног ђу бре та ко је она мо ра да ску пља по пар ку; да је у сле де-
ћој се квен ци љут ња због до дат ног по сла ја сно фор му ли са на као пре зир због ње не де гра-
да ци је у „ску пља ча се кун дар них си ро ви на”; да се овом сце ном ди рект но ис ка зу је дис-
кри ми на ци ја над Ром ки ња ма и Ро ми ма, „бу ду ћи да је оп ште при хва ће но да овај по сао 
оба вља ју при пад ни це/и ром ске по пу ла ци је у Ср би ји”;

да је при мер за хе те ро сек си зам то што се у пред ста ви обе ћа ва „цар ство дру гар ства”, за 
ко је (гле да тељ ке/и) прет по ста вља ју да је у пи та њу про стор где вла да ју раз у ме ва ње, по-
др шка и со ли дар ност; да се, ме ђу тим, без у спе шно пу те ше стви је глав ног ли ка де ча ка, ко ји 
бе жи од ку ће због пси хо ло шко-емо тив ног на си ља, струк ту ри са ног кроз исме ја ва ње де ча-
ко вог стра ха од гро ма од стра не оца, на кра ју за вр ша ва по ру ком да је је ди ни си гур ни про-
стор хе те ро сек си стич ка по ро ди ца, од но сно, по ро ди ца у ко јој је мај ка под ре ђе на му жу, 
исме ва на, ма ње вред на, „по ма га чи ца”; да се из ове сце не не са зна је ко ја је оче ва про фе-
си ја, док се ја сно ис ти че да мај ка ра ди ма ње дру штве но вред но ва ни по сао „па ке тар ке” 
у по шти, „чи је ин те лек ту ал не (не)спо соб но сти је на во де да слу чај но упа ку је сво је де те у 
па кет (!)”; да се у овој сце ни „нор ма ли зу је оче во на си ље над де те том, као и не моћ мај ке 
да га за шти ти”.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла je по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, па је од по зо ри шта „П.” за тра же но из ја шње ње о осно ва но сти и на во ди ма 
при ту жбе.

По зо ри ште „П.” до ста ви ло је из ја шње ње у ко јем је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је пот пу но нео сно ва на ква ли фи ка ци ја пред ста ве као дис кри ми на тор не по чак 10 осно-
ва (лич них свој ста ва) и да пред ста ву про жи ма исме ва ње, пот це њи ва ње, по ни жа ва ње и 
сл, јер у пред ста ви не ма ни на зна ка би ло ко јег об ли ка дис кри ми на ци је. Дис кри ми на ци ја 
је ве о ма сло же на прав на по ја ва и ни је сва ко пра вље ње раз ли ке из ме ђу по је ди на ца с 
об зи ром на њи хо ва лич на свој ства за бра ње но, од но сно, не ка да се „не јед нак трет ман” 
мо же оправ да ти, од но сно, озна чи ти као до зво љен;

да у дра ма ма срп ских и не-срп ских пи са ца, чи ји је циљ од ра жа ва ње и ка ри ки ра ње ствар-
но сти и ко ји опи су ју ак ту ел но вре ме на је дан ху мо ри сти чан на чин, циљ ни је ома ло ва-
жа ва ње, већ „од ра жа ва ње ствар но сти”. Та ко смо не ка да има ли пре вр тљи ве тр гов це и 
адво ка те, лу ка ве се ља ке, су јет не све кр ве, ле ње сна хе, раз ма же не бо га та ше, а да нас има-
мо не ке дру ге при ме ре. У том кон тек сту ра ђе на је и сце на са „срп ским име ни ма”, ко ја је 
пот пу но по гре шно пер ци пи ра на од под но си о ца при ту жбе, у тој сце ни је „ис ка ри ки ра на” 
чи ње ни ца да се да нас све че шће де ци да ју „ин тер на ци о нал на” име на и да би да нас де-
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вој чи ца ко ја има ста ро срп ско име Ми лој ка, би ла „дру гост” и „пред мет под сме ха”. Да кле 
на ме ра сва ка ко ни је „за бра на ра сног ме ша ња” већ је дан по глед на ствар ност и то је пи-
та ње „уку са”, а не „ра си зма” ка ко се у при ту жби на во ди;

да „лич на свој ства” ли ко ва у пред ста ви ни су пред ста вље на на на чин да ома ло ва жа ва ју 
би ло ко га, ни ти по је ди нач но ни ти у ин тер ак ци ји са дру гим ли ко ви ма у пред ста ви. Жен-
ски ли ко ви у пред ста ви ни су „циљ но по ста вље ни као жен ски”, ни ти је „му шки лик Б. К.” 
циљ но по ста вљен као „цен трал ни” ка ко би се де гра ди рао жен ски род. Та ко ђе, ода бир 
за ни ма ња ку ва ри це или па ке тар ке у по шти ни су на мер но ода бра ни ка ко би де гра ди ра-
ли же ну, јер на ве де на за ни ма ња ни су ни ти су би ло ко ја дру га „де гра ди ра ју ћа за би ло 
ко ји пол”, а није дан лик у пред ста ви ни је при ка зан као „глуп”, „ма ње вре дан”, већ упра-
во под но си лац при ту жбе, по ла зе ћи од соп стве них пред ра су да, гра ди лич ну и крај ње 
ис кри вље ну сли ку пред ста ве. Та ко је на ве де но да су пред ста ву гле да ле че ти ри ак ти-
вист ки ње и фе ми нист ки ње са „не-срп ском де цом”, за тим да је оп ште при хва ће но да 
са мо при пад ни ци ром ске по пу ла ци је ба ве са ку пља њем се кун дар них си ро ви на, као и да 
је па ке тар ка у по шти дру штве но ма ње вред но ва но за ни ма ње (у од но су на шта?), да 
је ку ва ри ца при ка за на као про вин ци јал ка из Вој во ди не, да су шти кле хе те ро сек су ал ни 
фе тиш и та ко на осно ву лич них пред ра су да, гра де по гре шну сли ку о пред ста ви. Исто 
би би ло ка да би сце на из фил ма „Jac kie Brown” ре ди те ља Квен ти на Та ран ти на (Qu en tin 
Ta ran ti no) — ка да стју ар де са по из ла ску из ави о на би ва ухап ше на због кри јум ча ре ња 
„пр ља вог нов ца”, би ла ока рак те ри са на као „де гра ди ра ње и кри ми но ге ни за ци ја про фе-
си је стју ар де се”;

да под но си о ци при ту жбе ни су нај бо ље раз у ме ли рад њу пред ста ве, те су ли ко ве ко ји су 
при ка за ни као крај ње по зи тив ни (не при глу пи, већ крај ње отре си ти, па мет ни и сим па-
тич ни) али исто вре ме но и сме шни (у деч јим пред ста ва ма де ца се еду ку ју на за ни мљив 
на чин, кроз смех а не кроз под смех) ви де ли као при глу пе про вин ци јал ке, не га тив не и сл, 
а чак ни су ни пре по зна ле да је рад ни ца град ског зе ле ни ла за пра во му шка рац;

да је не спор но да сва ки по је ди нац има пра во да ту ма чи и ства ри по сма тра из свог лич-
ног угла, и да му је да то пра во да на овај на чин „про це су и ра” сво је ути ске, али је не до-
пу сти во да се у ре фе ра ту при ту жбе ко ри сте ре чи као што су „хе те ро сек су ал но за во ђе ње 
де це”, „дис кри ми на ци ја осо ба са ин ва ли ди те том” и да уко ли ко их не ко из го ва ра, мо ра 
би ти све стан њи хо ве те жи не; да су „на кон ове при ту жбе упра во љу ди ко ји уче ству ју у овој 
пред ста ви жр тве и пред мет ома ло ва жа ва ња и вре ђа ња од стра не ли ца ко ја су ову при ту-
жбу са ста ви ла”; да је ин ди ка тив но да под но си о ци при ту жбе у све му ви де „оно што же ле 
да ви де” и пот пу но јед но стра но и не ар гу мен то ва но, из но се ути ске и не и сти не;

да је пред мет на фе ми ни стич ка ор га ни за ци ја „ви со ко сен зи тив на” на не ке дру штве не по-
ја ве, али ста во ви из не ти у при ту жби су ра ди кал ни и ис кљу чи ви, јер се у сва кој сце ни и 
сва ком на зи ву ли ка ви ди дис кри ми на ци ја; да до дат но тре ба има ти у ви ду и чи ње ни цу и 
да су и ро ди те љи „ви со ко сен зи тив ни” на и нај ма њу на зна ку би ло ка квог зло ста вља ња 
сво је де це (вер бал ног и не вер бал ног), и да би они пр ви при ме ти ли ова кву „па то ло ги ју” 
ка ква се ин си ну и ра у при ту жби;

По ред основ ног из ја шње ња на при ту жбу, да то је и де таљ но из ја шње ње у од но су на сва ку 
сце ну ко ја је по ме ну та у при ту жби, у ко јем је на ве де но:

да Б. М. ни је на по чет ку „уста но вљен као глав на зве зда и цен трал ни лик” већ се на по чет-
ку са мо пред ста вља пу бли ци, док у пред ста ви Б. К. ни је „глав на зве зда” већ је то С. Ј;
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да Б. К. не „уда ра” ли ко ве у пред ста ви и пу бли ку, већ их луп не кар тон ском ту бом, и то 
не ра ди кроз чи та ву пред ста ву већ са мо у пр вој сце ни. По ред то га, он луп не кар тон ском 
ту бом не „дру ге ли ко ве” већ са мо је дан дру ги лик, а то не чи ни „ра зним пред ме ти ма”, 
већ са мо кар тон ском ту бом. А у од но су на пу бли ку, исто та ко луп не кар тон ском ту бом 
че тво ро де це у пу бли ци и јед ну ма му, на шта обич но оста ла де ца из пу бли ке ко ја ни су 
до би ла „луп” поч ну да ви чу „и ме не, и ме не”;

да је пот пу но не за ми сли во да би ро ди те љи ко ји све вре ме се де по ред сво је де це до зво ли-
ли да њи хо ву де цу би ло ко зло ста вља и „фи зич ки уда ра” у то ку по зо ри шне пред ста ве;

да жен ски лик пу бли ци не по ка зу је „зад њи цу” већ осмех, од но сно, смај ли ко ји је на цр-
тан на ту ру ње них пан та ло ни ца;

да ли ко ви „по ма га чи ца–сме та чи ца” ни су ус по ста вље ни да би се „струк ту ри са ло хе те-
ро сек си стич ко хи је рар хи зо ва ње уло га”, ни ти је пол на од ре ђе ност ових ли ко ва бит на за 
са му сце ну или пред ста ву, већ су то, исто та ко, мо гли би ти по ма гач и сме та ло. Сме та чи-
ца се зо ве јер јој је у тој сце ни за да так да сме та да пред ста ва поч не (ду ва у тру бу и сл), а 
не за то што је жен ског по ла. Да кле, пот пу но су по гре шно пер ци пи ра не сце не, где пол на 
од ре ђе ност ли ко ва не игра ни ка кву уло гу, ни ти је жен ски лик из вор под сме ха, већ на-
про тив де чи јег сме ха;

да у пред ста ви ку ва ри ца ни је „глу па про вин ци јал ка из Вој во ди не”, већ је до бра и бри-
жна же на, а ње но по ре кло ни је од би ло ка кве ва жно сти за пред ста ву, на ро чи то ако се 
има у ви ду да се име „Со са” у пред ста ви не на во ди, та ко да „асо ци ја ци је” о „ви це ви ма 
о Со са ма” не ко ре спон ди ра ју са ствар ном пред ста вом;

да у пред ста ви ниг де ни је ре че но да је „Бе о град кул тур на пре сто ни ца”, а да са ма пред-
ста ва не но си ту по ру ку;

да је у пред ста ви зу бар ка при ка за на као ја ко сим па тич на же на, а раз лог за што де ца 
по бег ну са сце не ви ди се из ре пли ке Б. К: „Тет ка Зу бо, мо ји дру га ри ни су по бе гли за то 
што си зу бар ка не го за то што си се та ко из не на да по ја ви ла из тог по дру ма”; да де ца 
при хва та ју зу бар ку и сви же ле да по пра ве зу бе, а да је циљ ове сце не је да се код де це 
раз би је страх од зу ба ра, и лик зу бар ке у при ту жби је све ден на де лић сце не из ва ђен 
из кон тек ста, уз крај ње „лич ни ути сак”., да зу бар ка не по на вља ви ше пу та уси ље но 
ка ко ће зуб успа ва ти спре јом, не го то ка же са мо јед ном, ка же и да је то ди во та, да кле 
ни шта стра шно; да ни је за стра шу ју ће, већ ко мич но ви ди се по то ме што она за спи и 
на сло ни гла ву јед ном де те ту у кри ло, а да бу де још ко мич ни је, де ца је про бу де за јед-
нич ким сло же ним уз ви ком.; да је чи та ва сце на на пи са на та ко да ја сно ста ви де ци до 
зна ња да се не тре ба пла ши ти ни зу ба ра ни зу бар ке, а има и по е зи је јер „зуб за спи и 
са ња да гриц ка чо ко ла ду”… Из тек ста се ви ди да ка да се зу бар ка про бу ди, она ка же 
де ци: из ви ни те ма ло сам за дре ма ла, дра ги мо ји пу жи ћи кад сте већ ту и кад сам ја 
већ ту сад ћу ле по да вам пре гле дам зу би ће ко ће пр ви — и де ца при тр че зу ба р ки са 
же љом да бу ду пр ви за пре глед;

да је при мер ко ји је на ве ден у при ту жби као дис кри ми на ци ја осо ба/де це са ин ва ли ди-
те том упра во су про тан, јер се у тој сце ни го во ри о то ме да је „ра хи тис” бо лест ко ја се 
ле чи, да је узрок не до ста так кал ци ју ма или но ше ње пре ве ли ког те ре та и де ци се (без 
има ло под сме ха) ука зу је да тре ба да уно се ви та ми не и не но се те шке те ре те; да не ма 
би ло ка квог ру га ња, ка ко се то ин си ну и ра у при ту жби;
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да сек си зам и ми зо ги ни ја ко ји под но си о ци при ту жбе ви де у сце ни са стју ар де сом и ње-
ним ви со ким шти кла ма (при то ме де фи ни шу ћи шти кле као „хе те ро сек су ал ни фе тиш” 
— док за по сле ни у по зо ри шту као жен ску обу ћу) не по сто ји. Ре пли ка ко ја је из го во ре на 
и на ко ју се у при ту жби ука зу је, из го во ре на је на ен гле ском је зи ку и ни је упу ће на де ци, 
а по кре ти стју ар де се ни су „сек су а ли зи ра ни”, већ жен стве ни, а ако је не ко жен ствен ни-
је ну жно и „пу ки сек су ал ни обје кат”, ка ко то под но си о ци при ту жбе за кљу чу ју; да је, с 
об зи ром на то да стју ар де се но се шти кле, на ро чи то ка да се при зе мље, би ло ло гич но да 
их но си и го спо ђа Со фи ја ка да игра тај лик, из ме ђу оста лог и да би се раз ли ко ва ла од 
ли ка пар ка џи је ко ји има гу ме не чи зме, од ли ка мај ке ко ја је у кућ ним па пу ча ма, и та ко 
да ље, од но сно сва ки од ње них шест ли ко ва има дру га чи ју обу ћу;

да је по гре шно пер ци пи ра но да је „жен ски лик рад ни ца зе ле ни ла” јер се за пра во ра ди 
о му шком ли ку, при ча ду бо ким гла сом, но си пан та ло не, а и де чи ји хор, ка ко би би ло 
ја сни је да се ра ди о му шком ли ку, сло жно ка же „пар ка џи ја”. Уз то пар ка џи ја се бу ни 
за то што де ца пра ве ђу бре, па он не ма вре ме на да за ли ва цве ће (ви ди се из тек ста); да 
је у при ту жби на ве де но, као „оп ште по зна та чи ње ни ца”, да су ску пља чи се кун дар них 
си ро ви на ром ске на ци о нал но сти, и из те „те зе” из во ди за кљу чак да је у пи та њу „ра сна 
дис кри ми на ци ја”, што је ви ше не го зло на мер но и пот пу но не тач но;

да се „ин тер на ци о нал на” име на се да ју де ци срп ског и не-срп ског по ре кла, та ко да 
сми сао те сце не ни је да се дис кри ми ни шу „не-срп ска де ца”, већ да се ука же на јед ну 
по ја ву у дру штву, што је пи та ње уку са, а не ра си зма, да је не та чан и опис да „цен трал ни 
лик са га ђе њем из го ва ра ком би на ци је не-срп ских име на са срп ским пре зи ме ни ма”; да 
глу мац у тој сце ни са мо по ка зу је чу ђе ње да не ко ком би ну је стра на име на са ша љи вим 
пре зи ме ни ма: Кај ма ко вић, Пу ва ло, Кур чу бић и Гу зи на; да у овом де лу не ма ни ка кве 
ра сне дис кри ми на ци је, по што ни јед но на ве де но име „не да је на зна ку да су у пи та њу 
при пад ни ци би ло ко је ра се”.

да је пот пу но не схва тљи во да су „сва де ца у хо ру по из гле ду из до ми нант не гру пе „(срп-
ске)”, ка ко се у при ту жби на во ди; да ни је спор но да у хо ру не ма де це дру ге бо је ко же, 
али да ни је ја сно ка ко се по из гле ду ви ди да је не ко „Ср бин” или не, и од ка кве је то 
ва жно сти за хор; да ни је ни тач но да су сва де ца у хо ру са мо „срп ска” јер су у хо ру де ца 
му сли ман ске ве ро и спо ве сти, и ру ског, ма ке дон ског по ре кла, аме рич ки др жа вља ни и 
др., али и срп ска и не-срп ска де ца у хо ру су за то што има ју слу ха, а не за то да би се за-
до во љи ли зах те ви би ло ко јих ор га ни за ци ја;

да у сце ни у ко јој је при ка за на јед на обич на по ро ди ца, по гре шно су из ве де ни ис кри-
вље ни за кључ ци да је лик „мај ке под ре ђен му жу”, муж у пред ста ви не спро во ди ни ка-
кво на си ље, ни ти над су пру гом ни ти у ди ја ло гу има и јед не ре чи на осно ву ко је се мо же 
за кљу чи ти да спро во ди на си ље над де те том; да, на про тив, и са ма мај ка у не ко ли ко ре-
пли ка ка же да се отац стал но за фр ка ва, док је за кљу чак сце не да се муж за фр ка ва и са 
си ном и са су пру гом; да је по гре шно ви ђе ње под но си о ца при ту жбе да је мај ка ин те лек-
ту ал но (не)спо соб на јер у та ти ној за вр шној ре пли ци се ка же да се стра шко сам са крио 
у ку ти ји, те да је не тач на кон ста та ци ја из при ту жбе да је „глу па мај ка-су пру га уба ци ла 
де те у ку ти ју”. На и ме, де те је са мо ушло у њу, без ма ми ног зна ња, та ко што је из ва ди ло 
ме ду из ку ти је и са кри ло се у њу; да је за ни ма ње мај ке у функ ци ји сце не, а не у функ-
ци ји сек си зма и ома ло ва жа ва ња же на и про фе си је па ке та ра у по шти, уз на по ме ну да је 
сва ко за ни ма ње за по што ва ње;
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да је „хе те ро сек су ал но за во ђе ње де це” нај те жа и нај ру жни ја „оп ту жба” ика да упу-
ће на ак те ри ма пред ста ве, а да опис са ме сце не оби лу је не и сти на ма; да, пре све га, 
Б. К. не при ла зи, ка ко је на ве де но „ве ћи на де вој чи ца из хо ра”, не го са мо че ти ри, а 
не тач но је и да оне „клек ну” јер ни ко не клек не. Опи са на сце на де фи ни ше се као 
„еро ти за ци ја де вој чи ца” на иви ци „пе до фи ли је”; да је ова „ква ли фи ка ци ја” са бла-
зну ла све ко ји су при ту жбу про чи та ли, ме ђу тим, и по ред то га по ста вља се пи та ње 
ка ко је мо гу ће да сви ро ди те љи ко ји при су ству ју пред ста ви за јед но са де цом, као 
гле да о ци, као и ро ди те љи тих де вој чи ца ко је уче ству ју у пред ста ви ни су пре по зна ли 
ни ти у јед ној сце ни би ло ка кву „еро ти за ци ју” соп стве не де це; да су ро ди те љи „ви со-
ко сен зи тив ни” и пре по зна ју и нај ма њу на зна ку па то ло ги је пре ма соп стве ном де те-
ту, па би, да има и ма ло исти не у на во ди ма из при ту жбе, ова пред ста ва одав но би ла 
„цен зу ри са на” и санк ци о ни са на.

Из ја шње ње на при ту жбу дао је и Б. М, у ко јем је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да пред ста ва ни је дис кри ми на тор на ни по јед ном осно ву, као и да су сви за по сле ни, ства-
ра о ци пред ста ве, уче сни ци, ро ди те љи де це ко ја уче ству ју у пред ста ви и он сам, за пре па-
шће ни на во ди ма из не тим у при ту жби и то пре све га због ни за про из вољ них ин си ну а ци ја, 
лич них про јек ци ја и ни за ла ко до ка зи вих не тач но сти;

да ни јед на пред ста ва по зо ри шта „П.” не ма као „глав ни основ” за сме ја ва ње де це и пу бли-
ке, већ пре но ше ње жи вот них по ру ка де ци и од ра сли ма, и то оних ко је су у ду ху дру гар-
ства, људ ских пра ва и то ле ран ци је. У овом слу ча ју, пред ста ва је за сно ва на на иде ји ко ја 
се про вла чи кроз це лу пред ста ву, а на кра ју је са оп шта ва С. Ј. ре пли ком „Сва ка по ро ди ца 
тре ба да је цар ство у ко ме ца ру је дру гар ство”;

да је за сме ја ва ње пу бли ке ко ла те рал на до бит, чи ји је циљ бо ља при јем чи вост иде је 
сва ке пред ста ве, а тај стил ко му ни ци ра ња с пу бли ком пре у зет је од чи ка Јо ве Зма ја, 
док, због истог сти ла, у пред ста ви по сто је и ша ле за од ра сле, ко је де ца не раз у ме ју јер 
њи ма ни су ни на ме ње не;

Из ја шње ње на при ту жбу да ла је и ре ди тељ ка С. Ц. А, у ко јем је из ме ђу оста лог на ве де но:

да је по зо ри ште „П.” „по ро дич но по зо ри ште”, што зна чи да пред ста ве овог по зо ри шта 
гле да ју де ца у прат њи са ро ди те љи ма или пра ти о ци ма, док у оста лим де чи јим по зо ри-
шти ма у 90% слу ча је ва де ца гле да ју пред ста ве ор га ни зо ва но са шко лом или вр ти ћем. 
Због те спе ци фич но сти по зо ри шта „П.” у тек сто ве ко ји се игра ју уба ци и не ку ша лу ко ја је 
на ме ње на од ра сли ма, а де ци је ве о ма дра го ка да ви де да се њи хо ви ро ди те љи та ко ђе 
ле по за ба вља ју за јед но с њи ма;

да је С. Ц. А. јед на од пр вих же на ре ди тељ ки у Ср би ји и да се увек тру ди ла да у сво јим 
ре жи ја ма же не при ка же што по зи тив ни је, због че га сма тра да су при мед бе на ову пред-
ста ву не до бро на мер не и до ве де не до ап сур да;

да је умет ност ја ко та на на ма те ри ја, те шко ухва тљи ва, а да умет нич ко де ло сва ко ту ма чи 
на свој на чин,

да је, као ре ди тељ ка, ин си сти ра ла да жен ски ли ко ви у пред ста ви да има ју ис кљу чи во по-
зи тив не цр те ка рак те ра, као и да у пред ста ви јед на глу ми ца ту ма чи све жен ске ли ко ве и 
је дан му шки;

да је још од XIV ве ка у „ко ме ди ји дел ар те” ус по ста вљен прин цип ко ри шће ња ко мич них 
уда ра ца ко ји ни су ре ал ни, бол ни, већ су пер си фли ра ни и иза зи ва ју смех код пу бли ке; тај 
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сме шни штап зо ве се „слеп-стик” и за то се тај жа нр зо ве слеп-стик ко ме ди ја, а по зо ри ште 
„П.” ко ри сти тај изум ко ји ве се ли пу бли ку;

да је зу бар ка ве о ма шар мант на и по зи тив на лич ност ко ја де цу охра бру је да ре дов но иду 
код зу ба ра, обе ћа ва ју ћи да их ле че ње зу ба не ће бо ле ти да би лак ше при хва ти ли од ла зак 
код зу ба ра, зу бар ка ни је стра шна већ је сим па тич на и сме шна;

да је при ча о дис кри ми на ци ји осо ба са ин ва ли ди те том у пред ста ви из ми шље на, јер у 
сце ни де чак до би је „икс” но ге јер му је пре те жак те рет ко ји но си, да кле са вет је да де ца 
не но се пре те шке тор бе јер мо гу има ти про бле ма са фи зич ким ста вом;

да су све ин си ну а ци је о сек су ал ним де ви ја ци ја ма не га тив на про јек ци ја под но си о ца при-
ту жбе; док је стју ар де са при ка за на као ле па, до те ра на, ве се ла и љу ба зна же на да би се 
де ци раз био би ло ка кав страх од ле те ња ави о ном, а „tee, cof fe and me…” из го ва ра на ен-
гле ском, што пред ста вља ша лу на ме ње ну ро ди те љи ма;

да се у од но су на име на ни ко ни је исме ван, већ се до бро на мер но скре та ла па жња да ро-
ди те љи не тре ба да да ју де ци име на по тре нут ној мо ди, или по ли ко ви ма из ТВ се ри ја (као 
што су Сан до кан или Ка сан дра) јер „мо же до ћи до ко ли зи је из ме ђу име на и пре зи ме на”;

да су у хо ру де ца ко ја се при ја ве на ауди ци ју и би ра ју се по то ме да ли има ју слу ха, а не по 
бо ји ко же или по име ну;

да је сце на пар ка џи је, сце на у ко јој глу ми ца уз тран сфор ма ци ју игра му шки лик бе ле бо је 
ко же, због че га се „за кљу чу је да су под но си о ци при ту жбе по ка за ли лич ну про јек ци ју у 
од но су на Ро ме твр де ћи да се са мо Ро ми ба ве тим по слом, ма да ни је ја сно шта фа ли том 
по слу и за што сма тра ју под но си о ци при ту жбе да је тај по сао увре да”;

да се при ту жбом на па да и тра ди ци о нал на по ро ди ца отац, мај ка де те/ца, док је тврд ња 
да је отац на си лан, а мај ка жр тва не тач на, јер је мај ка у овој сце ни ве о ма за бри ну та док 
отац по ку ша ва да је сми ри и раз га ли;

да је при ту жба увре дљи ва за све вред не же не ко је ра де у по шти на па ко ва њу па ке та или 
у слич ним пред у зе ћи ма слич не по сло ве; да се ти ме угро жа ва рав но прав ност осо ба ко је 
ра де та кве по сло ве и да се ја вља и пи та ње да ли је ово при ту жба у ко јој се бо ри за рав-
но прав но сти или остра шће ни зах тев да се сви по на ша мо по „па ра ме три ма ко је за сту па ју 
при ту жи ље”, а да је при мер за то „не но си ти шти кле, не би ти у хе те ро бра ку, не ра ди ти 
ни же ран ги ра не по сло ве, не иза зи ва ти здрав смех, не да ва ти де ци срп ска име на, не при-
ма ти срп ску де цу у би ло ка кве де чи је ор га ни за ци је, не по ка зи ва ти ни трун ке не жно сти 
пре ма де ци, не од ла зи ти код зу бар ки, не го во ри ти вој во ђан ским ак цен том итд.”;

Из ја шње ње на при ту жбу да ла је и глу ми ца Д. Ј, у ко јем је из ме ђу оста лог на ве де но:

да у то ку ра да на ства ра њу пред ста ве, као и при ли ком ње ног из во ђе ња, ни ко ме ни је ни-
ка да би ло ни на иви ци све сти да би ло чи ме про у зро ку ју све оп ште ин фа мант не на во де 
ко ји ег зи сти ра ју у при ту жби;

да раз ли чи то ту ма че ње и по глед на жи вот и свет око се бе, за га ран то ва но је пра во сва ког 
по је дин ца, ме ђу тим сум ња се у до бру на ме ру под но си о ца при ту жбе, јер ни ко ни ка да ни-
је скре нуо па жњу на би ло шта не га тив но у пред ста ви, све до под но ше ња ове при ту жбе;

Из ја шње ње на при ту жбу да ла је и глу ми ца С. Ј, у ко јем је на ве де но:

да је у пи та њу „ко ме ди ја дел ар те”, као је дан од жан ро ва; ова пред ста ва се у мно го ме на 
њу осла ња, због че га се по ста вља пи та ње да ли он да и овај жа нр тре ба уки ну ти и са њим 
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све оно што га чи ни, у по гле ду ге ста и упра во оним што је сте (па да ње на зад њи цу, уда ра-
ње по гла ви сл), у том слу ча ју то би зна чи ло да су клов но ви и дру ги цир ку ско-акро бат ски 
об ли ци ап со лут но не при хва тљи ви. Ба вље ње глу мом под ра зу ме ва и из и ску је отво ре ност 
ка раз ли чи тим об ли ци ма тра га ња кроз ли ко ве, из ра жа ва ња раз ли чи тих емо ци ја, по зи-
тив них, али и не га тив них, и под ра зу ме ва чи тав спек тар та на них ни јан си у об ли ци ма кри-
ти ке као што су иро ни ја, под смех, ап сурд;

да су пред ста ве у по зо ри шту „П.” кон ци пи ра не на на чин при хва тљив и ра зу мљив де ци да 
пред ста ве по зи тив не и не га тив не дру штве не по ја ве, исме ју или кри ти ку ју по на ша ње, а 
не и лич но сти или по је дин ца; да се при че осла ња ју на тра ди ци о нал но, али се не ис кљу-
чу ју са вре ме но сти и ак ту ел ност, да се на си ље осу ђу је, а по зи тив ци по бе ђу ју;

да се у при ту жби по ми ње де гра да ци ја же на ко је оба вља ју „ма ње вред но ван по сао”; да у 
пред ста ви, ме ђу тим, по сто је жен ски ли ко ви од ко јих је дан оба вља „ма ње вред но ван по-
сао” (па ке тар ка) и жен ски лик ко ји оба вља „ви ше вред но ван по сао” (зу бар ка), те се у том 
кон тек сту не на ла зи сми сао при мед би да је реч о по ни жа ва њу же на за ко је су „ре зер ви-
са ни” по сло ви ко ји се „ма ње вред ну ју”, те да, уко ли ко би „зу бар” био му шког по ла, би ло 
мо гу ће ту ма чи ти да се у при чи фа во ри зу је му шка рац” ко ји има „ви ше вред но ван по сао”;

да се про из вољ но ука зу ју да зу бар ка „до ста уси ље ним то ном по на вља ка ко ће зуб успа-
ва ти спре јем”; да оста је отво ре но шта је за ко га при род но и не у си ље но, а шта „до ста 
уси ље но”, осим то га у по ме ну тој се квен ци, зу бар ки де ца при тр ча ва ју и ја вља ју се ра до да 
по пра ве зуб, што ап со лут но не ги ра на во де да је она „не га тив ка”;

да је у при ту жби на ве де но да је „оп ште при хва ће но” да се при пад ни ци ром ске по пу ла-
ци је ба ве „ску пља њем се кун дар них си ро ви на”, али да у на шој ствар но сти љу ди оба вља ју 
раз ли чи те по сло ве без об зи ра на ет нич ку при пад ност, а по сао „са ку пља ча се кун дар них 
си ро ви на” или слич не по сло ве оба вља ју и не при пад ни ци ром ске по пу ла ци је; да лик „са-
ку пља ча се кун дар них си ро ви на” ни је од ре ђен ет нич ким или ра сним ка рак те ри сти ка ма, 
због че га је још чуд ни је што се под но си о ци при ту жбе при кљу чу ју сте ре о ти пу да се овим 
по сло ви ма ба ве са мо при пад ни ци ром ске на ци о нал но сти; на по ми ње се да је у пи та њу 
му шки лик, а не жен ски, ка ко се у при ту жби на во ди;

да су, ако се оста не на ни воу ап стракт не ка те го ри је „оп ште при хва ће но” или „оп ште по-
зна то”, из вор на име на ко је при ту жи ље по ми њу, из ло же на под сме ху јер се ети ке ти ра ју 
као за ста ре ла, ма ње мо дер на у мно гим сре ди на ма;

да у од но су на део при ту жбе у ко ме се на во ди „ома ло ва жа ва ње Вој во ђан ке” и на упо-
тре бу ак цен та „Со се” у пред ста ви, на по ме ну то је да упо тре ба ак цен та има сво је ме сто у 
кре и ра њу од ре ђе ног ли ка, као и да глум ци то ком шко ло ва ња уче раз ли чи те ди ја лек те; 
да га, због то га, глу ми ца, с об зи ром да по ти че из го вор ног под руч ја ко је се у при ту жби 
на зи ва го во ром „Со се”, сма тра и осе ћа ње ним при род ним ди ја лек том и ак цен том, ко ји 
во ли и по шту је, као и де лом ње не лич но сти и иден ти те та, те да ће га и у бу ду ће ко ри сти ти 
у кре и ра њу ли ко ва;

да лик „Со се”, ка ко га при ту жи ље на зи ва ју, ни је кре и ран да при ка зу је осо бу ко ја је „глу-
па”, не го као не ку ко ја ве ру је или ко ја се не сна ла зи ла ко у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, што 
го во ри о ка рак тер ним осо би на ма ко је не тре ба ве зи ва ти са „ин те лек ту ал ном ту по шћу” 
на ко ју ми сле при ту жи ље;

да део ко ји се од но си на де фор ми тет „ра хи тис или икс” но ге не ма еле ме на та исме ва ња 
или де гра ди ра ња већ еду ка ци је, с об зи ром да се у пред ста ви по ми њу узро ци ове по ја ве, 
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од но сно, мо же се ре ћи да се про мо ви шу здра ви сти ло ви жи во та ко ји ма се па зи на ис хра-
ну и на оп те ре ће ња, што мо же про у зро ко ва ти здрав стве не про бле ме;

да са ма глу ми ца не би уче ство ва ла у дис кри ми на тор ној пред ста ви јер је ам ба са дор ка 
UNA IDS-а за Ср би ју, и Ype er-а за бор бу про тив дис кри ми на ци је љу ди ко ји жи ве са ХИВ/
АИДС-ом и до бит ник МТВ на гра де, ан га жо ва на на сма ње њу и ели ми ни са њу стиг ме и 
дис кри ми на ци је мар ги на ли зо ва них гру па, и да во лон ти ра у удру же њу ко је се ба ви ин-
клу зи јом мла дих са ин ва ли ди те том.

По ред из ја шње ња на при ту жбу, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је и до-
пис учи те љи ца Основ не шко ле „Д. Д.” из С. и то: Д. М, Н. П, Ј. С. и Д. М, ко је су 26. ма ја 2012. го-
ди не са уче ни ци ма пр вог раз ре да гле да ле ову пред ста ву, у ко јем је из ме ђу оста лог на ве де но:

да је пред ста ва еду ка тив ног ка рак те ра, као и да се пот пу но укла па у са вре ме не то ко ве 
дру штва ко ји под ра зу ме ва ју по што ва ње лич но сти де те та, по што ва ње по тре ба де те та, по-
што ва ње раз ли чи то сти ме ђу де цом и да на кра ју по вла чи па ра ле лу са са вре ме ном по ро-
ди цом у ко јој ро ди те љи оп хр ва ни раз ли чи тим ути ца ји ма дру штва не раз ми шља ју о то ме 
чи ме све мо гу по вре ди ти лич ност де те та;

да се сва ко де те мо же, на овај или онај на чин, по и сто ве ти ти са глав ним ју на ком и ње го-
вим про бле мом, али и да ве ћи број ро ди те ља мо же да пре по зна се бе у уло зи Стра шко вих 
ро ди те ља; да пред ста ва има ве ли ки зна чај за де цу и за ро ди те ље, та ко да је ово пред ста-
ву за це лу по ро ди цу.

Уз из ја шње ње на при ту жбу до ста вље ни су и ин те грал ни текст ко ма да „…” и ЦД са фо то гра-
фи ја ма са пре ста ве.

У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је де чи ја по зо ри шна пред ста ва „…” део ре дов ног ре пер то-
а ра уста но ве кул ту ре од зна ча ја за град Бе о град, чи ји се рад, одр жа ва ње и оства ри ва ње про-
гра ма фи нан си ра из бу џе та гра да и пре ма ко јој град Бе о град има и осни вач ка пра ва у скла ду 
са за ко ном. Аутор тек ста пред ста ве је Б. М, а ре жи сер ка С. А. Пред ста ва је на ме ње на де ци од 
че ти ри до де сет го ди на.

Нео п ход но је нај пре кон ста то ва ти да је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти др жав ни ор ган 
у чи јој је над ле жно сти да спро во ди по сту пак по при ту жба ма ко је се од но се на ак те дис кри ми на-
ци је. Са гла сно то ме, пред мет ана ли зе у овом пред ме ту огра ни чен је на оне де ло ве при ту жбе ко-
ји се од но се на по вре ду про пи са ко ји за бра њу ју дис кри ми на ци ју, док евен ту ал не по вре де дру-
гих про пи са не спа да ју у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. У том сми слу, ни су 
ана ли зи ра ни они са др жа ји пред ста ве за ко је се у при ту жби твр ди да пред ста вља ју „хе те ро сек-
су ал ну еро ти за ци ју де вој чи ца” и да су „на иви ци је по зи тив ног вред но ва ња пе до фи ли је”, као ни 
са др жа ји ко ји ма се, пре ма на во ди ма из при ту жбе, „си му ли ра ју ра зни об ли ци фи зич ког на си ља” 
и „нор ма ли зу је (се) оче во на си ље над де те том, као и не моћ мај ке да га за шти ти”, јер су за то над-
ле жни дру ги др жав ни ор га ни. Осим то га, По ве ре ник ни је над ле жан да оце њу је да ли пред ста ва 
про мо ви ше „бе о цен трич ну” сли ку Ср би је, ко јом до ми ни ра Бе о град као „кул тур на пре сто ни ца”, 
ни ти да да је ми шље ње о аде кват но сти пред ста ве за раз вој отво ре ног дру штва и оце њу је да ли и 
у ко јој ме ри она под сти че из град њу ху ма них од но са код де це.

Тре ба та ко ђе ука за ти на чи ње ни цу да ова, као и сва ка дру га по зо ри шна пред ста ва, под ле-
же умет нич кој, естет ској и сва кој дру гој вр сти кри ти ке и да сва ки гле да лац/гле да тељ ка гра ди 
соп стве но ми шље ње о пред ста ви у це ли ни и о по је ди ним ње ним се квен ца ма и са др жа ји ма, 
ко је је за сно ва но на лич ној пер цеп ци ји, соп стве ном си сте му вред но сти и сен зи би ли те ту. Са-
гла сно то ме, сво ју кри тич ку оце ну пред ста ве из нео је и под но си тељ при ту жбе, на во де ћи, у 
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ви ду оп ште оце не, да је она „пре пу на исме ва ња, пот це њи ва ња, по ни жа ва ња и пси хо ло шко-
емо тив них об ли ка де гра да ци је „дру го сти”, пре по зна тљи вих као ин стру мент со цио-по ли тич-
ких ис кљу че ња „дру го сти”, те да је основ ху мо ра у пред ста ви исме ва ње „дру го сти”, што је, ка-
ко се на во ди, у пот пу но сти про тив свих прин ци па вас пи та ња де це у ду ху дру гар ства, људ ских 
пра ва и то ле ран ци је. Кон ста ту ју ћи да је ле ги тим но пра во под но си те ља при ту жбе да из не се 
сво је вред но сне су до ве и ви ђе ње по зо ри шне пред ста ве, По ве ре ни ца ука зу је да је у по ступ ку 
по при ту жба ма због дис кри ми на ци је за да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти да ис-
пи та да ли су из но ше њем иде ја и ста во ва у пред ста ви, с об зи ром на њи хо ву са др жи ну и објек-
тив но зна че ње и пу бли ку ко ји ма се упу ћу ју, пре кр ше ни про пи си о за бра ни дис кри ми на ци је.

При ли ком утвр ђи ва ња од луч них чи ње ни ца у овом пред ме ту и ње го ве прав не ана ли зе, 
нео п ход но је има ти у ви ду да је реч о по зо ри шној пред ста ви, те да су за то за оце ну ре ле-
вант ни про пи си о за бра ни дис кри ми на ци је, као и про пи си ко ји ма је га ран то ва но пра во на 
сло бо ду из ра жа ва ња, чи ји је са став ни део сло бо да умет нич ког из ра жа ва ња. Из ме ђу пра ва на 
сло бо ду (умет нич ког) из ра жа ва ња и пра ва на сло бо ду од дис кри ми на ци је нео п ход но је ус по-
ста ви ти ба ланс, јер су оба ова пра ва основ ни еле мен ти сва ког де мо крат ског дру штва.

Пра во на сло бо ду (умет нич ког) из ра жа ва ња про пи са но је ме ђу на род ним до ку мен ти ма о 
људ ским пра ви ма, ко ји су оба ве зу ју ћи за Ср би ју, као и са мим Уста вом Ср би је.

Од ред ба ма чл. 19. Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма из 1966. го-
ди не208 про пи са но је да је ужи ва ње пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња по ве за но са по себ ним 
ду жно сти ма и од го вор но сти ма и да мо же би ти под врг ну то из ве сним за кон ски ре гу ли са ним 
огра ни че њи ма у ци љу по што ва ња пра ва и угле да дру гих ли ца и у ци љу за шти те на ци о нал не 
без бед но сти, јав ног по рет ка, јав ног здра вља и јав ног мо ра ла. У чл. 20. овог ме ђу на род ног уго-
во ра из ри чи то је за бра њен „сва ки по зив на на ци о нал ну, ра сну или вер ску мр жњу ко ји пред-
ста вља под сти ца ње на дис кри ми на ци ју, не при ја тељ ство или на си ље”.

У чл. 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да209 про пи са но 
је да сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња и да то пра во укљу чу је сло бо ду по се до ва ња 
соп стве ног ми шље ња, при ма ња и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња јав не вла-
сти и без об зи ра на гра ни це. У ст. 2. истог чла на про пи са на је мо гућ ност да се ово пра во, с об-
зи ром да ње го во ко ри шће ње по вла чи за со бом ду жно сти и од го вор но сти, мо же под врг ну ти 
фор мал но сти ма, усло ви ма, огра ни че њи ма или ка зна ма про пи са ним за ко ном и нео п ход ним 
у де мо крат ском дру штву, и то у ин те ре су на ци о нал не без бед но сти, те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или јав не без бед но сти, ра ди спре ча ва ња не ре да или кри ми на ла, за шти те здра вља или 
мо ра ла, за шти те угле да или пра ва дру гих, спре ча ва ња от кри ва ња оба ве ште ња до би је них 
у по ве ре њу, или ра ди очу ва ња ауто ри те та и не при стра сно сти суд ства. У мно гим од лу ка ма 
Европ ски суд за људ ска пра ва за у зео је став да умет нич ко ства ра ње и из во ђе ње пред ста вља 
ве ли ки до при нос раз ме ни иде ја, што је кључ на ком по нен та де мо крат ског дру штва, те да су 
умет нич ка сло бо да и сло бо дан про ток умет но сти огра ни че ни са мо у не де мо крат ским дру-
штви ма, на гла ша ва ју ћи да кроз кре а тив ни рад умет ник не са мо да из ра жа ва лич ну ви зи ју 
све та, већ и свој став о дру штву у ко јем жи ви и да умет ност не са мо да по ма же да се об ли ку је 
јав но мње ње, већ да пред ста вља и ње гов из раз и мо же да до ве де до су о ча ва ња јав но сти са 
зна чај ним про бле ми ма сва ко дне ви це.210

208 „Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, 7/71.
209 За кон о ра ти фи ка ци ји Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да („Сл. лист СЦГ — Ме ђу на род ни 

уго во ри”, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 — ис пр. и „Сл. гла сник РС — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 12/2010)
210 Ви де ти, на при мер, од лу ку у пред ме ту Ot to-Pre min ger In sti tut pro tiv Austri je, 1994.
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Са гла сно ме ђу на род ним стан дар ди ма о пра ви ма де те та, нео п ход но је да се у од но су на 
де цу као циљ ну гру пу из бег ну ин фор ма ци је ко је би ште ти ле њи хо вим ин те ре си ма, те да се 
по шту је њи хов фи зич ки, мен тал ни и мо рал ни раз вој. Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја о пра-
ви ма де те та,211 из ме ђу оста лог, про пи са но је чл. 13. ст. 1. да де те има пра во на сло бо ду из ра-
жа ва ња, као и да то пра во об у хва та сло бо ду да тра жи, при ма и да је ин фор ма ци је и иде је свих 
вр ста без об зи ра на гра ни це, би ло усме но, пи са но или штам па но, у умет нич кој фор ми или 
пре ко би ло ког дру гог сред ства ин фор ми са ња. При ме на овог пра ва мо же би ти пред мет од ре-
ђе них огра ни че ња у скла ду са ст. 2. истог чла на, али са мо та квих ко ја су од ре ђе на за ко ном и 
нео п ход на ра ди по што ва ња пра ва или угле да дру гих или ра ди за шти те на ци о нал не без бед-
но сти, јав ног по рет ка, јав ног здра вља или мо ра ла. Та ко ђе, од ред ба ма чл. 31. ст. 2. Кон вен ци је 
о пра ви ма де те та, про пи са но је да ће стра не уго вор ни це по што ва ти и под сти ца ти пра во де-
те та на пу но уче шће у кул тур ном и умет нич ком жи во ту и по др жа ти пру жа ње од го ва ра ју ћих и 
јед на ких мо гућ но сти за кул тур не, умет нич ке, ре кре а тив не и сло бод не ак тив но сти.

Устав Ре пу бли ке Ср би је212 у чл. 46. ст. 1. га ран ту је и сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, као 
и сло бо ду да се го во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при ма ју и ши ре оба ве-
ште ња и иде је. Истим чла ном, ст. 2. про пи са но је да се сло бо да из ра жа ва ња мо же за ко ном 
огра ни чи ти, ако је то нео п ход но ра ди за шти те пра ва и угле да дру гих, чу ва ња ауто ри те та и не-
при стра сно сти су да и за шти те јав ног здра вља, мо ра ла де мо крат ског дру штва и на ци о нал не 
без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је. Од ред бом чл. 73. Уста ва га ран то ва на је сло бо да умет нич ког 
ства ра ла штва, као осо бен вид ис по ља ва ња сло бо де из ра жа ва ња ми шље ња.

Пре ма чл. 64. Уста ва Ср би је, де ца ужи ва ју људ ска пра ва при ме ре но свом уз ра сту и ду шев-
ној зре ло сти.

Кад је реч о за бра ни дис кри ми на ци је, по ред ме ђу на род них до ку ме на та о људ ским пра ви-
ма, дис кри ми на ци ју за бра њу је Устав Ср би је. У чл. 21. ст. 3. Уста ва за бра ње на је сва ка дис кри-
ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, 
на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру-
гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те-
та. У чл. 18. ст. 3. Уста ва прoписано је да сe oдрeдбe o људ ским и мaњинским прaвимa тумaчe 
у кoрист унaпрeђeњa врeднoсти дeмoкрaт скoг друш твa, сaглaснo вaжeћим мeђунaрoдним 
стaндaрдимa људ ских и мaњинских прaвa, кao и прaкси мeђунaрoдних институциja кoje 
нaдзиру њихoвo спрoвoђeњe, а у чл. 49. да је за бра ње но и ка жњи во сва ко иза зи ва ње и под-
сти ца ње ра сне, на ци о нал не, вер ске или дру ге не рав но прав но сти, мр жње и не тр пе љи во сти.

Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци-
је,213 ко јим је у чла ну 4. про пи са но на че ло јед на ко сти та ко што је ре гу ли са но да су сви јед на-
ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку прав ну за шти ту, без об зи ра на лич на свој ства, те да је 
сва ко ду жан да по шту је на че ло јед на ко сти, од но сно за бра ну дис кри ми на ци је. Од ред ба ма чл. 
5-14. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је де фи ни са ни су раз ли чи ти об ли ци по вре де на че ла 
јед на ко сти, од но сно дис кри ми на тор ног по сту па ња, укљу чу ју ћи и не по сред ну и по сред ну дис-
кри ми на ци ју. У чл. 11. за бра ње но је из ра жа ва ње иде ја, ин фор ма ци ја и ми шље ња ко ји ма се 
под сти че дис кри ми на ци ја, мр жња или на си ље про тив ли ца или гру пе ли ца због њи хо вог лич-
ног свој ства, у јав ним гла си ли ма или дру гим пу бли ка ци ја ма, на ску по ви ма и ме сти ма до ступ-

211 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и 
„Сл. лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 4/96 и 2/97)

212 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/2006.
213 „Сл. гла сник РС”, бр, 22/2009.
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ним јав но сти, ис пи си ва њем и при ка зи ва њем по ру ка или сим бо ла и на дру ги на чин. По ред 
то га, у чл. 12. за бра ње но је уз не ми ра ва ње и по ни жа ва ју ће по сту па ње ко је има за циљ или 
пред ста вља по вре ду до сто јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, а 
на ро чи то ако се ти ме ства ра страх или не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће и увре дљи во окру же ње. 
Има ју ћи у ви ду ви до ве дис кри ми на ци је на ко је се у при ту жби ука зу је, ре ле вант на је и од ред-
ба чл. 20. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, ко јом је про пи са но да је, по ред оста лог, за бра-
ње но јав но или при кри ве но при зна ва ње по год но сти у од но су на пол или због про ме не по ла, 
из ра жа ва ње мр жње, ома ло ва жа ва ње, уце њи ва ње и уз не ми ра ва ње с об зи ром на пол, као и 
јав но за го ва ра ње, по др жа ва ње и по сту па ње у скла ду са пред ра су да ма, оби ча ји ма и дру гим 
дру штве ним обра сци ма по на ша ња ко ји су за сно ва ни на иде ји под ре ђе но сти или над ре ђе но-
сти по ло ва, од но сно сте ре о тип них уло га по ло ва.

Бу ду ћи да ни је био до сту пан сни мак пред ста ве, у ци љу пра вил ног утвр ђи ва ња чи ње нич-
ног ста ња, две пред став ни це струч не слу жбе По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти при-
су ство ва ле су из во ђе њу пред ста ве у раз ли чи тим тер ми ни ма и на осно ву то га из не ле сво ја 
ви ђе ња пред ста ве у це ли ни и оних сце на у ко ји ма су, пре ма твр ђе њу под но си о ца при ту жбе, 
из не те иде је и ста во ви дис кри ми на тор ног ка рак те ра. На кон од гле да не пред ста ве, пред став-
ни це струч не слу жбе са чи ни ле су слу жбе не бе ле шке са сво јим за па жа њи ма и ми шље њем. 
Нијед на од њих ни је ста ла на ста но ви ште да су иде је, ста во ви и по ру ке ко је су де ци то ком 
пред ста ве упу ће не дис кри ми на тор ног ка рак те ра. Ана ли зи ран је, та ко ђе, и ин те грал ни текст 
ко ма да, ко ји са др жи опис 16 сце на, ко ји пру жа це ло вит увид у са др жи ну пред ста ве и по ру ка 
ко је се де ци пла си ра ју, упр кос то ме то се мо же прет по ста ви ти да у сва ком из во ђе њу пред ста-
ве има и из ве сних им про ви за ци ја и од сту па ња од тек ста ко ма да.

Ана ли за тек ста и опи са спор них сце на за ко је се у при ту жби твр ди да су дис кри ми на тор не, 
по ка зу је да се твр ђе ња под но си о ца при ту жбе не мо гу при хва ти ти јер не ма ју објек тив но уте ме-
ље ње у тек сту пред ста ве, има ју ћи у ви ду да је пред ста ва на ме ње на де ци. На и ме, не спор но је 
да од ра сла осо ба са зна њем и жи вот ним ис ку ством, сен зи би ли са на за про бле ме мар ги на ли за-
ци је и дис кри ми на ци је по је ди них дру штве них гру па, ко ја је спо соб на за пре по зна ва ње по ру ка 
на сим бо лич ком ни воу, мо же из тек ста „учи та ти” од ре ђе на зна че ња, укљу чу ју ћи и зна че ња 
ко ја тек сту да је под но си лац при ту жбе. Пред ста ва је, ме ђу тим, на ме ње на де ци до 10 го ди на 
ста ро сти, ко ја на овом ни воу раз вој них спо соб но сти по ру ке при ма ју не по сред но, без от кри ва-
ња њи хо вих ду бљих и сим бо лич ких зна че ња. Са гла сно то ме, за са гле да ва ње осно ва но сти при-
ту жбе ре ле вант не су са мо иде је, ста во ви и по ру ке ко је се у пред ста ви ша љу де чи јој пу бли ци, 
има ју ћи у ви ду раз вој не мо гућ но сти де це у уз ра сту до 10 го ди на да по ру ку при ме и раз у ме ју.

На осно ву са мог тек ста ко ма да и опи са по је ди них сце на мо же се за кљу чи ти да у пред ста ви 
ни су из ра же не иде је и по ру ке ко ји ма се де ца под сти чу на дис кри ми на ци ју, мр жњу или на си-
ље пре ма ли ци ма или гру па ма на осно ву њи хо вог лич ног свој ства (чл. 11. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је), ни ти у пред ста ви има уз не ми ра ва ју ћих или по ни жа ва ју ћих са др жа ја ко ји 
има ју за циљ или пред ста вља ју по вре ду до сто јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву њи хо вог 
лич ног свој ства, од но сно са др жа ја ко ји ма се ства ра страх или не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће и 
увре дљи во окру же ње (чл. 12. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је).

Ста во ви из ра же ни у при ту жби, по пут ста ва да се у сце ни о име ни ма из ра жа ва ју ксе но-
фо би ја и ра си зам, ко ји је, ка ко се на во ди, ви дљив и у чи ње ни ци да су сва де ца у хо ру из 
до ми нант не ет нич ке гру пе (срп ске), те да је ова сце на „крај ње дис кри ми на тор на за де цу са 
не срп ским име ни ма у пу бли ци, као и ши рем дру штву” не ма ју осло нац у са мом тек сту пред-
ста ве и по сле ди ца су до да ва ња зна че ња ко ји текст објек тив но не са др жи. У по ру ке ко је су из 
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ових сце на де ца у ста њу да раз у ме ју сва ка ко не спа да ју да је „по жељ на на ци о нал на чи сто ћа” 
по ро ди це, а не по жељ но „ра сно ме ша ње и отва ра ње пре ма на ци о нал ној и ра сној дру го сти”. 
Не ма, та ко ђе, под ло гу у тек сту пред ста ве ни став из нет у при ту жби да је се квен ца раз го во-
ра о „ра хи тич ним но га ма” при мер дис кри ми на ци је осо ба/де це са ин ва ли ди те том. На и ме, у 
опи су ове сце не не ма ни јед ног еле ме на та на осно ву ко јег се мо же за кљу чи ти да се де чи јој 
пу бли ци ша ље по ру ка да су осо бе са ин ва ли ди те том „ни жа вр ста”, ни ти да се вр ши под сти-
ца ње на дис кри ми на ци ју и по ни жа ва ње ових осо ба. По сле ди ца до да ва ња зна че ња ко ји текст 
пред ста ве објек тив но не ма, је су и ста во ви из не ти у при ту жби о „сте ре о ти пи за ци ји ку ва ри ца 
као „про вин ци јал ки” из Вој во ди не, с огра ни че ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма”, о дис-
кри ми на ци ји Ром ки ња и Ро ма у сце ни у ко јој се „пар ка џи ја” де гра ди ра у „ску пља ча се кун дар-
них си ро ви на” јер је, ка ко се у при ту жби на во ди, „оп ште при хва ће но да овај по сао оба вља ју 
при пад ни це/и ром ске по пу ла ци је у Ср би ји”.

На осно ву ана ли зе тек ста ко ма да, не мо же се, та ко ђе, за кљу чи ти да се у пред ста ви из ра жа-
ва мр жња и ома ло ва жа ва ње же на, ни ти да се за го ва ра ју и по др жа ва ју пред ра су де, оби ча ји и 
дру гим дру штве ни обра сци по на ша ња ко ји су за сно ва ни на иде ји под ре ђе но сти или над ре-
ђе но сти по ло ва, од но сно сте ре о тип них уло га по ло ва, што би пред ста вља ло дис кри ми на ци ју 
на осно ву по ла, за бра ње ну чл. 20. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

На и ме, на чин на ко ји се у при ту жби ин тер пре ти ра ју сце не у ко ји ма се по ја вљу ју жен ски 
ли ко ви — зу бар ка, ку ва ри ца, „по ма га чи ца/сме та чи ца” и „па ке тар ка” — по ка зу је да се из тек-
ста „учи та ва ју” са др жа ји, зна че ња и по ру ке ко је текст објек тив но не но си. Де ца из ових сце на 
не мо гу пре по зна ти „хи је рар хи ју мо ћи”, ко ја, ка ко се у при ту жби на во ди, „са мо ме ња об ли ке 
ко ји по твр ђу ју му шку над моћ и по ни же но исме ја но ме сто за же не”, ни ти „хе те ро сек си стич ко 
хи је рар хи зо ва ње уло га” и сл.

Кад је у пи та њу сце на у ко јој се по ја вљу је стју ар де са, из до ступ ног тек ста не мо же се за кљу-
чи ти да глу ми ца има за да так да лик гра ди ко ри сте ћи сек су а ли зо ва не по кре те, а у тек сту не 
по сто ји ре че ни ца „до бра је”, већ „сим па тич на је”, ко ју из го ва ра му шки лик у пред ста ви, ни ти 
ре пли ка о ње го вом по зи ву му шкар ци ма из пу бли ке да да ју ко мен та ре. Пре ма за па жа њи ма 
пред став ни ца слу жбе По ве ре ни ка ко је су пред ста ву гле да ле на во ди се да је стју ар де са пред-
ста вље на као згод на, ле па, до бра и вр ло љу ба зна осо ба, те да се на осно ву ње не гар де ро бе 
не мо же за кљу чи ти да је де гра ди ра ју ћа јер ци пе ле на шти клу ко је но си, по ред уоби ча је не 
гар де ро бе, ни су обу ћа ко ја де гра ди ра же не. У тек сту пред ста ве на ве де на је из ја ва на ен гле-
ском „tee, cof fe and me…”, ко ју стју ар де са из го ва ра. У из ве шта ју пред став ни ца струч не слу жбе 
По ве ре ни ка ко је су пред ста ву гле да ле, кон ста то ва но је да у тре нут ку из го ва ра ња ове ре че ни-
це, стју ар де са не пред ста вља цен трал ни лик на сце ни, већ се на ла зи у дру гом пла ну и ве о ма 
је ти хо из го ва ра. Иако се из ове сце не не мо же за кљу чи ти да се „де ци ну ди екс трем но сек-
си стич ки са др жај у ко ме се же на пред ста вља као пу ки сек су ал ни обје кат”, ка ко се то на во ди 
у при ту жби, не мо же се у пот пу но сти при хва ти ти став из из ја шње ња да ре че ни ца „tee, cof fe 
and me…” пред ста вља ша лу за ро ди те ље ко ју де ца не ће раз у ме ти. Без об зи ра на то да ли де ца 
раз у ме ју зна че ње ове ре че ни це, по сто ји ве ро ват но ћа да ће је упам ти ти и у не ком ка сни јем 
тре нут ку по но ви ти мо жда и не зна ју ћи шта из го ва ра ју. Због то га је По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти ста ва да би би ло по жељ но да се ова ре че ни ца из о ста ви.

За це ло ви то са гле да ва ње пред ме та, по треб но је има ти у ви ду да се ов де ра ди о умет-
нич ком ства ра ла штву из ра же ном у фор ми по зо ри шне пред ста ве, ко јој при су ству ју де ца са 
ро ди те љи ма/пра ти о ци ма. Као што је већ на ве де но, до ме ти сло бо де (умет нич ког) из ра жа ва-
ња, због ње ног зна ча ја у де мо крат ском дру штву, од ре ђе ни су ве о ма ши ро ко, а ње но огра ни-
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че ње је до пу ште но са мо ра ди оства ри ва ња од ре ђе них ле ги тим них ци ље ва (ин те ре са), под 
усло вом да по сто ји сна жна дру штве на по тре ба за огра ни че њем, ко је мо ра би ти нео п ход но и 
про пор ци о нал но за оства ри ва ње циљ. Бу ду ћи да се пред ста вом не ши ре иде је ко је се мо гу 
ква ли фи ко ва ти као об ли ци дис кри ми на ци је про пи са ни чл. 11, 12. и 20. За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је, ко ји би, под од ре ђе ним усло ви ма, евен ту ал но мо гли да бу ду раз лог за за бра ну 
из во ђе ња пред ста ве, ствар је ин ди ви ду ал не про це не иде о ло шких и естет ских вред но сти ко је 
пред ста ва про мо ви ше. Оне мо гу би ти у скла ду или пот пу но су прот не они ма за ко је се за ла-
жу ро ди те љи/пра ти о ци, тј. они ко ји од лу чу ју да ли ће де те до ве сти на пред ста ву и да ли ће 
до пу сти ти да је од гле да до кра ја, што под ра зу ме ва и сло бо ду да се де те од ве де са пред ста ве 
у би ло ком тре нут ку. Не тре ба за не ма ри ти ни чи ње ни цу да ста во ви и иде је из ра же ни у пред-
ста ви мо гу би ти по вод да ро ди тељ/пра ти лац на кон пред ста ве на при ме рен на чин раз го во ра 
са де те том и пру жи му же ље на усме ре ња. Ко нач но, тре ба на гла си ти да су у од но су на ову, 
као и на оста ле по зо ри шне пред ста ве и сва дру га умет нич ка де ла, ле ги тим не све умет нич ке, 
естет ске и све дру ге кри ти ке, ана ли зе и вред но сне оце не. Њи ма је ме сто у струч ним пу бли ка-
ци ја ма, ме ди ји ма, на ску по ви ма и дру гим ме сти ма оку пља ња, а њи хо во јав но са оп шта ва ње и 
пу бли ко ва ње мо же под ста ћи рас пра ву у јав ном дис кур су о ква ли те ту са ме пред ста ве.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чл. 33. ст. 1. т. 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње да иде је и ста-
во ви из ра же ни у де чи јој по зо ри шној пред ста ви „…” по зо ри шта „П” ни су су прот ни про пи си ма 
о за бра ни дис кри ми на ци је, па се ње но ор га ни зо ва ње и из во ђе ње не мо же ква ли фи ко ва ти 
као дис кри ми на тор но.



При ту жбе збогПри ту жбе због
дис кри ми на ци једис кри ми на ци је
по другимпо другим
основимаосновима





ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ТУ ЖБА МА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈУ ДЕ ЦЕ  261 



При ту жба А. Ч. про тив На ци о нал ног са ве та ма ђар ске на ци о нал не
ма њи не због дис кри ми на ци је у по гле ду усло ва за сти пен ди ра ње

сту де на та и сту дент ки ња ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли
на ма ђар ском је зи ку

дел. бр. 836/2011 / 27.7.2011.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе А. С, пред сед ни ка ДЗВМ из Б. 
про тив На ци о нал ни са вет ма ђар ске на ци о нал не ма њи не (НСМНМ), јер сма-

тра да је Од лу ком о на чи ну рас пи си ва ња кон кур са, спро во ђе њу по ступ ка и си сте ма 
бо до ва ња зах те ва за про грам сти пен ди ра ња сту де на та НСМНМ од 5. апри ла 2011. го-
ди не (у да љем тек сту: Од лу ка), из вр ше на дис кри ми на ци ја по ви ше осно ва — на ци-
о нал ној при пад но сти, је зи ку, пре ци ма и ста ро сном до бу. На и ме, НСМНМ до нео је 
од лу ку ко јом је про пи са но да се за кон курс за до де лу сти пен ди је мо гу при ја ви ти они 
кан ди да ти ко ји су сте кли услов за упис на те рет бу џе та за пр ву го ди ну сту ди ја, а ко-
ји су осно ву или сред њу шко лу за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку. Си стем бо до ва ња је 
та кав да по сто ји раз ли ка у бо до ва њу кан ди да та у од но су на струч ну спре му њи хо вих 
ро ди те ља, на ме сто пре би ва ли шта и ме сто шко ло ва ња, а по себ но се бо ду је и упис на 
по се бан би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, од но сно, из ја вље на на ме ра 
ма ло лет них кан ди да та за упис у по се бан би рач ки спи сак. На ци о нал ни са вет ма ђар-
ске на ци о нал не ма њи не из ја снио се да на ци о нал на при пад ност ни је би ла услов за 
до би ја ње сти пен ди је већ је услов за уче ство ва ње на кон кур су био је зик на ко ме су се 
кан ди да ти шко ло ва ли у основ ној или сред њој шко ли. Циљ је био да се омо гу ћи сту-
ди ра ње нај вред ни јим уче ни ци ма ко ји због еко ном ске си ту а ци је ни су у мо гућ но сти да 
фи нан си ра ју сту ди је. Сти пен ди ра ње је омо гу ће но са мо сту ден ти ма пр ве го ди не због 
огра ни че но сти фи нан сиј ских сред ста ва и при мар ног ци ља да се по ве ћа број бу ду ћих 
сту де на та ма ђар ске на ци о нал но сти. Ни жа струч на спре ма ро ди те ља се до дат но бо ду-
је јер ве ру ју да су они ма ње мо ти ви са ни да шко лу ју сво ју де цу а еко ном ски по ло жај 
им је, по пра ви лу, ло ши ји. Упис у би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це 
је са мо је дан од осно ва за бо до ва ње а не услов за упис, а на ме ра је да се по др шка да 
кан ди да ти ма ко ји су у хте ли да се шко лу ју на ма тер њем је зи ку и по це ни да пу ту ју 
у дру го на се ље но ме сто. У овом слу ча ју је ана ли зи ра но да ли је циљ ко ји се по сти-
же ова квом од лу ком до пу штен и оправ дан, да ли се циљ мо же по сти ћи про пи са ним 
усло ви ма, као и да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да се по је ди ним ка те-
го ри ја ма сту де на та ус кра те пра ва пред ви ђе на овом од лу ком. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти до не ла је ми шље ње да је овом од лу ком НСМНМ из вр ше на дис кри-
ми на ци ја по је ди них ка те го ри ја сту де на та ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли на ма ђар ском 
је зи ку, на осно ву њи хо вих лич них свој ста ва и лич них свој ста ва њи хо вих ро ди те ља, и 
то: 1) ко ји су упи са ли при ват не фа кул те те, у од но су на оне ко ји упи са ли др жав не фа-
кул те те; 2) чи ји ро ди те љи има ју ви ши сте пен обра зо ва ња, у од но су на оне чи ји ро ди-
те љи има ју ни жи сте пен обра зо ва ња; 3) ко ји ни су упи са ни у по се бан би рач ки спи сак 
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ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, у од но су на оне ко ји је су или оне ко ји су да ли из ја ву 
да има ју на ме ру упи са у по се бан би рач ки спи сак на ци о нал не ма њи не; 4) ко ји су за вр-
ши ли сред њу шко лу на ма ђар ском је зи ку у ме сту свог пре би ва ли шта, у од но су на оне 
ко ји су сред њу шко лу за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку ван свог ме ста пре би ва ли шта. 
По ве ре ни ца је пре по ру чи ла да НСМНМ из ове од лу ке ели ми ни ше усло ве и кри те ри-
ју ме ко ји ма је по вре ђе но на че ло јед на ко сти и да убу ду ће во ди ра чу на да сво јим од лу-
ка ма не вр ши дис кри ми на ци ју.

  
Од лу ком о на чи ну рас пи си ва ња кон кур са, спро во ђе њу по ступ ка и си сте ма бо до ва ња зах-

те ва за про грам сти пен ди ра ња сту де на та НСМНМ од 5. апри ла 2011. го ди не, ко јом су про пи-
са ни усло ви функ ци о ни са ња про гра ма сти пен ди ра ња ви со ко школ ског обра зо ва ња, по вре ђе-
но је на че ло јед на ко сти, чи ме је из вр ше на дис кри ми на ци ја по је ди них ка те го ри ја сту де на та 
и сту дент ки ња ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку, на осно ву њи хо вих лич них 
свој ста ва и лич них свој ста ва њи хо вих ро ди те ља, и то оних:

ко ји су упи са ни на ви со ко школ ску уста но ву чи ји осни вач ни је Ре пу бли ка Ср би ја, у од но су 
на оне ко ји сту ди ра ју на ви со ко школ ским уста но ва ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја,

чи ји ро ди те љи има ју ви ши сте пен обра зо ва ња, у од но су на оне чи ји ро ди те љи има ју ни-
жи сте пен обра зо ва ња, од но сно, ни жу струч ну спре му;

ко ји ни су упи са ни у по се бан би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, у од но су на 
оне ко ји је су упи са ни,

ко ји ни су да ли из ја ву о на ме ри упи са у по себ ни би рач ки спи сак, у од но су на оне ко ји то 
је су учи ни ли,

ко ји су за вр ши ли сред њу шко лу на ма ђар ском је зи ку у ме сту свог пре би ва ли шта, у од но су 
на оне ко ји су сред њу шко лу на ма ђар ском је зи ку за вр ши ли ван свог ме ста пре би ва ли шта.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чла ну 33. став 1. тач ка 1. и чла ну 39. став 
2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да је НСМНМ

   
НСМНМ ели ми ни са ће из Од лу ке о на чи ну рас пи си ва ња кон кур са, спро во ђе њу по ступ ка 

и си сте ма бо до ва ња зах те ва за про грам сти пен ди ра ња сту де на та од 5. апри ла 2011. го ди-
не, усло ве и кри те ри ју ме ко ји ма је по вре ђе но на че ло јед на ко сти по је ди ним ка те го ри ја ма 
сту де на та и сту дент ки ња ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку, на осно ву 
њи хо вих лич них свој ста ва и лич них свој ста ва њи хо вих ро ди те ља.

НСМНМ ће убу ду ће во ди ти ра чу на да сво јим од лу ка ма не кр ши од ред бе За ко на о за бра-
ни дис кри ми на ци је, од но сно, да се су здр жи од нео прав да ног пра вље ње раз ли ке или не-
јед на ког по сту па ња и про пу шта ња (ис кљу чи ва ња, огра ни ча ва ња или да ва ње пр вен ства), 
у од но су на ли ца или гру пе ли ца, ко је се за сни ва на не ком лич ном свој ству.

НСМНМ ће оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти у ро ку од 30 да на од да на 
при је ма ми шље ња и пре по ру ке о ме ра ма ко је ће спро ве сти у ци љу по сту па ња по пре по ру ци.
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О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 5. ма ја 2011. го ди не при ту жбом обра тио А. Ч, 
пред сед ник ДЗВМ из Б, на во де ћи да је Од лу ком о на чи ну рас пи си ва ња кон кур са, спро во ђе њу 
по ступ ка и си сте ма бо до ва ња зах те ва за про грам сти пен ди ра ња сту де на та НСМНМ од 
5. апри ла 2011. го ди не (у да љем тек сту: Од лу ка), из вр ше на дис кри ми на ци ја по ви ше осно ва 
— на ци о нал ној при пад но сти, је зи ку, пре ци ма и ста ро сном до бу.

У при ту жби је на ве де но:

да је НСМНМ до нео Од лу ку о на чи ну рас пи си ва ња кон кур са, спро во ђе њу по ступ ка и 
си сте ма бо до ва ња зах те ва за про грам сти пен ди ра ња сту де на та 5. апри ла 2011. го-
ди не, у скла ду са Стра те ги јом НСМНМ за раз вој обра зо ва ња ко ји је усме рен на по ве ћа ње 
бро ја сту де на та ма ђар ске на ци о нал но сти у пе ри о ду 2010-2016,

да је чла ном 2. став 1. на ве де не Од лу ке про пи са но да се за кон курс за до де лу сти пен ди је 
мо гу при ја ви ти они кан ди да ти ма ђар ске на ци о нал но сти ко ји су сте кли услов за упис на 
бу џет ском фи нан си ра њу за пр ву го ди ну сту ди ја на др жав ним ви со ко школ ским уста но-
ва ма, а ко ји су сво је шко ло ва ње (основ но или сред њо школ ско) за вр ши ли на ма ђар ском 
на став ном је зи ку, чи ме је учи ње на „дис кри ми на ци ја по осно ву на ци о нал не при пад но сти 
кан ди да та ко ји ни су опре де ље ни по на ци о нал ној при пад но сти”, за тим дис кри ми на ци ја 
због пра вље ња раз ли ке из ме ђу „др жав них” и „при ват них” ви со ко школ ских уста но ва, као 
и пра вље ње раз ли ке из ме ђу сту де на та ко ји су већ на сту ди ја ма (II или III го ди на сту ди ја) и 
оних ко ји су тек сте кли пра во на упис на пр ву го ди ну сту ди ја,

да су чла ном 9. на ве де не Од лу ке про пи са ни кри те ри ју ми и на чин бо до ва ња при сти глих 
зах те ва, па се си сте мом бо до ва ња пра ви раз ли ка из ме ђу кан ди да та у од но су на струч ну 
спре му ро ди те ља,

да се у чла ну 9. став 1. тач ка 5. про пи су је да се по себ но бо ду је упис на по се бан би рач ки 
спи сак ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, од но сно из ја вље на на ме ра ма ло лет них кан ди да-
та за упис у по се бан би рач ки спи сак,

да је за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца да о ре до сле ду кан ди да та на ко нач ној ли сти, од но сно, о 
ис хо ду кон курс ног по ступ ка са мо стал но од лу чу је пред сед ник управ не кан це ла ри је На-
ци о нал ног са ве та (ко ји је ујед но и пред сед ник Са ве та), као и да је од лу ка ко нач на и да 
кан ди да ти не ма ју пра во жал бе.

ДЗВМ је уз при ту жбу до ста ви ла текст ове Од лу ке на ма ђар ском и на срп ском је зи ку.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је спро ве ла по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чла ном 35. став 4. и чла ном 37. став 2. За ко-
на о за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње НСМНМ, у ко јем 
се на во ди сле де ће:

да се За ко ном о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на214 утвр ђу је пра во на ци о-
нал них са ве та на ци о нал них ма њи на да уста но вља ва сти пен ди је из соп стве них сред ста ва 
и сво јим ак ти ма про пи су је кри те ри ју ме и по сту пак од лу чи ва ња о до де ли сти пен ди је и 
спро во ди по сту пак за до де љи ва ње,

да се ак ти и од лу ке НСМНМ у обла сти обра зо ва ња до но се у скла ду са Стра те ги јом раз во ја 
обра зо ва ња за пе ри од 2010-2016. ко ју је На ци о нал ни са вет усво јио и ко јом је, као је дан 

214 „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009
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од ци ље ва де фи ни са но зна чај но по ве ћа ње бро ја при пад ни ка ма ђар ске за јед ни це са ви-
со ким обра зо ва њем,

да на ци о нал на при пад ност ни је утвр ђе на као услов за до би ја ње сти пен ди је, не го је је зик 
шко ло ва ња у основ ној или сред њој шко ли услов уче ство ва ња на бу ду ћем кон кур су,

да је пра во сти пен ди ра ња усло вље но упи сом сту ден та на до ма ћи „др жав ни фа кул тет или 
ви шу шко лу” на те рет бу џе та РС, од но сно, да је раз ли ко ва ње на пра вље но у од но су на то 
ко фи нан си ра сту ди је — са мо фи нан си ра ју ћи или на те рет бу џе та РС, а не на осно ву то-
га ко је осни вач ви со ко школ ске уста но ве. Са мо фи нан си ра ју ћи сту ден ти су ис кљу че ни из 
сти пен ди је јер се же ли омо гу ћи ти сту ди ра ње нај вред ни јим уче ни ци ма и они ма ко ји због 
сво је еко ном ске си ту а ци је ни су у мо гућ но сти да фи нан си ра ју сту ди је,

да се сти пен ди ра ње омо гу ћа ва са мо сту ден ти ма пр ве го ди не јер су фи нан сиј ска сред ства 
огра ни че на и јер је при ма ран циљ ути ца ње на број бу ду ћих сту де на та,

да су де фи ци тар не стру ке утвр ђе не на осно ву ана ли зе зва нич них по да та ка о бро ју и на-
ци о нал ном са ста ву сту де на та на од ре ђе ним фа кул те ти ма и сту диј ским про гра ми ма, па 
су као де фи ци тар не стру ке од ре ђе не све оне стру ке где је про це нат сту де на та Ма ђа ра у 
окви ру укуп ног бро ја сту де на та знат но ис под уче шћа ма ђар ског ста нов ни штва у укуп ној 
по пу ла ци ји,

да се ни жа струч на спре ма ро ди те ља до дат но бо ду је јер по сто ји оправ да на прет по став ка 
да су у тим по ро ди ца ма ро ди те љи ма ње мо ти ви са ни да шко лу ју сво ју де цу, а и еко ном-
ски по ло жај им је, по пра ви лу, ло ши ји,

да бо до ва ње упи са у би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це ни је услов за до би ја-
ње сти пен ди ра ње, не го је са мо је дан од осно ва за бо до ва ње, а уве ден је из раз ло га што се 
ра ди о сти пен ди ји На ци о нал ног са ве та ма ђар ске на ци о нал не ма њи не; да је та кав кри те ри-
јум оправ дан и по тре бан по што На ци о нал ни са вет би ра ју ли ца упи са на на по се бан би рач ки 
спи сак, као и да је упис мо гућ у сва ком тре нут ку по ве о ма јед но став ној про це ду ри,

да је мо гу ћа си ту а ци ја да не ки сту ден ти при ли ком пре да је зах те ва за сти пен ди ју још ни су 
пу но лет ни и да због то га не ма ју пра во упи са у по се бан би рач ки спи сак, па се они мо гу 
из ја сни ти о на ме ри о упи су у по се бан би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це, 
и на тај на чин не ће би ти у не по вољ ни јој си ту а ци ји у од но су на пу но лет не кан ди да те за 
сти пен ди ју,

да се при ли ком од ре ђи ва ња бо до ва ња на осно ву је зи ка сред њег обра зо ва ња ру ко во ди-
ло ци љем сти пен ди ра ња и ин те ре сом обра зо ва ња при пад ни ка ма ђар ске за јед ни це на 
ма тер њем је зи ку,

да се за вр ше но сред њо школ ско обра зо ва ње на ма ђар ском је зи ку раз ли чи то бо ду је у од-
но су на чи ње ни цу да ли је уче ник шко лу за вр шио у ме сту пре би ва ли шта или не, мо ти-
ви са но со ци јал ним ме ри ли ма и на ме ром да се да по др шка оним кан ди да ти ма ко ји су у 
ци љу шко ло ва ња на ма тер њем је зи ку при хва ти ли од ре ђе не тро шко ве и до дат не те ре те, 
јер је шко ло ва ње у дру гом на се ље ном ме сту или оп шти ни ве ћи труд и тро шак и за уче ни-
ка и за по ро ди цу,

да се чла ном 12. став 3. не до зво ља ва пра во на жал бу, али у рас пи са ном кон кур су за до-
де љи ва ње сти пен ди је утвр ди ће се пра во на при го вор, за слу чај ако би до шло до гре шке 
при ли ком бо до ва ња или утвр ђи ва ња укуп ног бро ја бо до ва; да пра ви ла сти пен ди ра ња не 
да ју ни ка кву мо гућ ност ар би трар но сти Са ве ту јер се ре до след утвр ђу је на осно ву објек-
тив ног бо до ва ња,
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да се у слу ча ју сти пен ди ја Са ве та не ра ди о за ко ном утвр ђе ном пра ву на сти пен ди ју не го 
о под сти цај ној ме ри, те утвр ђи ва ње по себ не жал бе и дво сте пе но сти у од лу чи ва њу ни је 
устав на и за кон ска оба ве за Са ве та.

Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. гла сник РС”, бр. 98/2006) у чла ну 21. за бра њу је сва ку дис кри-
ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, по би ло ком осно ву.

За кон о за бра ни дис кри ми на ци је у чла ну 4. про пи су је оп шту за бра ну дис кри ми на ци је та ко 
што про пи су је да су сви јед на ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и јед на ку прав ну за шти ту, без об зи-
ра на лич на свој ства, те да је сва ко ду жан да по шту је на че ло јед на ко сти.

Од ред бом чла на 8. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да до по вре де на че ла 
јед на ко сти до ла зи ако се ли цу или гру пи ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој-
ства, нео прав да но ус кра ћу ју пра ва и сло бо де или на ме ћу оба ве зе ко је се у ис тој или слич ној 
си ту а ци ји не ус кра ћу ју или не на ме ћу дру гом ли цу или гру пи ли ца, ако су циљ или по сле ди ца 
пред у зе тих ме ра нео прав да ни, као и ако не по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе тих ме ра и ци-
ља ко ји се овим ме ра ма оства ру је.

Од лу ком о на чи ну рас пи си ва ња кон кур са, спро во ђе њу по ступ ка и си сте ма бо до ва ња зах-
те ва за про грам сти пен ди ра ња сту де на та НСМНМ од 5. апри ла 2011. го ди не, ко јом су про пи-
са ни усло ви функ ци о ни са ња про гра ма сти пен ди ра ња ви со ко школ ског обра зо ва ња, на пра-
вље на је раз ли ка из ме ђу по је ди них ка те го ри ја сту де на та и сту дент ки ња ко ји су шко ло ва ње 
за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку, и то они ма: ко ји су упи са ни на ви со ко школ ску уста но ву чи ји 
осни вач ни је Ре пу бли ка Ср би ја, у од но су на оне ко ји сту ди ра ју на ви со ко школ ским уста но ва-
ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја; чи ји ро ди те љи има ју ви ши сте пен обра зо ва ња, у од но су 
на оне чи ји ро ди те љи има ју ни жи сте пен обра зо ва ња, од но сно, ни жу струч ну спре му; ко ји 
ни су упи са ни у по се бан би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, у од но су на оне ко-
ји је су упи са ни; ко ји ни су да ли из ја ву о на ме ри упи са у по себ ни би рач ки спи сак, у од но су на 
оне ко ји то је су учи ни ли; ко ји су сред њу шко лу на ма ђар ском је зи ку за вр ши ли ван свог ме ста 
пре би ва ли шта, у од но су на оне ко ји су сред њу шко лу на ма ђар ском је зи ку за вр ши ли у свом 
ме сту пре би ва ли шта.

Да би се ис пи та ло да ли је Од лу ком по вре ђе но на че ло јед на ко сти у од но су на го ре на ве-
де не ка те го ри је сту дент ки ња и сту де на та, да ли су они има ли не јед нак трет ман при ли ком 
кан ди до ва ња и ран ги ра ња, би ло је по треб но са гле да ти Од лу ку у це ли ни и сва ки по је ди нач ни 
услов за кон ку ри са ње и кри те ри јум за ран ги ра ње, ко ји су оспо ре ном Од лу ком утвр ђе ни. Са-
гла сно то ме, раз мо тре но је:

да ли је циљ ко ји се по сти же до пу штен и оправ дан,

да ли се циљ мо же по сти ћи про пи са ном ме ром, од но сно да ли по сто ји сра зме ра из ме ђу 
пред у зе тих ме ра и ци ље ва ко ји се том ме ром оства ру ју, као и

да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да се по је ди ним ка те го ри ја ма сту де на та 
и сту дент ки ња ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку ус кра те пра ва пред ви-
ђе на овом ме ром.

Ана ли зи ра ју ћи до пу ште ност и оправ да ност ци ља Од лу ке, има ју ћи у ви ду за кон ске нор ме о 
над ле жно сти ма на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма њи на и обра зло же ње ко је је НСМНМ до-
ста вио, еви дент но је да се ра ди о до пу ште ном и оправ да ном ци љу. На и ме, пре ма чл. 2. За ко на 
о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, на ци о нал ни са ве ти пред ста вља ју на ци о нал ну 
ма њи ну у обла сти слу жбе не упо тре бе је зи ка, обра зо ва ња, ин фор ми са ња на је зи ку на ци о нал-
не ма њи не и кул ту ре, уче ству ју у про це су од лу чи ва ња или од лу чу ју о пи та њи ма из тих обла сти 
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и осни ва уста но ве из ових обла сти. НСМНМ, као и на ци о нал ни са ве ти свих оста лих на ци о нал-
них ма њи на, има пра во да уста но вља ва сти пен ди је из соп стве них сред ста ва и сво јим ак ти ма 
про пи су је кри те ри ју ме и по сту пак од лу чи ва ња о до де ли сти пен ди је и спро во ди по сту пак за 
њи хо во до де љи ва ње. Са гла сно то ме, НСМНМ био је овла шћен да до не се Од лу ку и то ње го во 
овла шће ње се ни на ко ји на чин не до во ди у пи та ње. На про тив, спрем ност На ци о нал ног са ве та 
да део рас по ло жи вих сред ста ва усме ри на сти пен ди ра ње сту де на та и сту дент ки ња пред ста-
вља по зи ти ван при мер оства ри ва ња пра ва на ци о нал не ма њи не на са мо у пра ву у обра зо ва њу 
јер је реч о ме ри ко ја је усме ре на на по ве ћа ње бро ја ви со ко о бра зо ва них при пад ни ка и при-
пад ни ца ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це и ко ја, као та ква, за слу жу је сва ку по хва лу.

У по гле ду усло ва за кон ку ри са ње за сти пен ди ју, чла ном 2. Од лу ке је утвр ђе но да пра во на 
сти пен ди ју сти че сту дент ко ји је:

пр ви пут упи сан у пр ву го ди ну сту ди ја,

упи сан на ви со ко школ ску др жав ну уста но ву у Ре пу бли ци Ср би ји,

се шко лу је на те рет др жа ве (тзв. бу џет ски сту ден ти),

основ ну или сред њу шко лу за вр шио на ма ђар ском је зи ку.

Пр ви по ста вље ни услов је оправ дан и са аспек та ци ља и са аспек та по сле ди це. Као што се 
на во ди у из ја шње њу На ци о нал ног са ве та, овај услов је по ста вљен јер су фи нан сиј ска сред ства 
би ла огра ни че на, а при мар ни циљ био је да се ути че на по ве ћа ње бро ја бу ду ћих сту де на та, 
од но сно бро ја ви со ко школ ски обра зо ва них гра ђа на.

Дру ги и тре ћи услов, ко ји се од но се на упис сту ден та на др жав ну ви со ко школ ску уста но ву 
у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно, на сту ди ра ње на те рет бу џе та РС не ма ју објек тив но и ра зум но 
оправ да ње, има ју ћи у ви ду циљ Од лу ке.

У са гле да ва њу ових усло ва, По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да је чла ном 19. став 3. За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је из ри чи то про пи са на за бра на дис кри ми на ци је вас пит них и обра зов них 
уста но ва ко је оба вља ју де лат ност у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма, као и ли ца ко ја ко ри-
сте или су ко ри сти ли услу ге ових уста но ва. Да би се утвр ди ло да ли раз ли чит трет ман сту де на та 
с об зи ром на то да ли су упи са ни на др жав ну или при ват ну ви со ко школ ску уста но ву у Ре пу бли ци 
Ср би ји, од но сно, да ли је њи хо во сту ди ра ње на те рет бу џе та РС или са ми фи нан си ра ју сво је шко-
ло ва ње пред ста вља дис кри ми на ци ју, би ло је по треб но раз мо три ти да ли се по ста вља њем овог 
усло ва оства ру је циљ утвр ђен Од лу ком, да ли по што ван прин цип сра змер но сти (про пор ци о нал-
но сти) и да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да се сту ден ти ма и сту дент ки ња ма ко ји 
су шко ло ва ње за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку, упи са ли пр ву го ди ну сту ди ја и са ми фи нан си ра ју 
сво је шко ло ва ње фак тич ки ус кра ти пра во да кон ку ри шу за сти пен ди ју.

У из ја шње њу На ци о нал ног са ве та на во ди се да је пра во сти пен ди ра ња усло вље но упи сом 
сту ден та на до ма ћи „др жав ни фа кул тет или ви шу шко лу” на те рет бу џе та РС, од но сно, да је 
раз ли ко ва ње на пра вље но у од но су на то ко фи нан си ра сту ди је, тј. у од но су на то да ли су са мо-
фи нан си ра ју ћи сту ден ти или сту ден ти ко ји сту ди ра ју на те рет бу џе та РС, а не пре ма то ме ко је 
осни вач ви со ко школ ске уста но ве на ко јој сту ди ра ју. Да ље се на во ди да су са мо фи нан си ра ју ћи 
сту ден ти ис кљу че ни из сти пен ди је јер се же ли омо гу ћи ти сту ди ра ње нај вред ни јим уче ни ци ма 
и они ма ко ји због сво је еко ном ске си ту а ци је ни су у мо гућ но сти да фи нан си ра ју сту ди је.

По ве ре ни ца је ми шље ња да се ови ар гу мен ти не мо гу при хва ти ти јер се за сни ва ју на нео-
сно ва ним прет по став ка ма да су сту ден ти ко ји упи су ју сту ди је на те рет бу џе та вред ни ји (са 
бо љим успе хом) и да су сла би јег имов ног ста ња у од но су на са мо фи нан си ра ју ће сту ден те.



ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ТУ ЖБА МА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈУ ДЕ ЦЕ  267 

На и ме, уко ли ко је циљ за и ста био да се пред ност у до би ја њу сти пен ди ја да успе шни јим 
кан ди да ти ма, што је са свим ле ги тим но, он да је био до во љан кри те ри јум успех из сред ње 
шко ле, с об зи ром да се сти пен ди ја да је сту ден ти ма ко ји упи су ју пр ву го ди ну сту ди ја, та ко да 
се не мо же уна пред зна ти ка кав ће њи хов успех би ти на сту ди ја ма. Уво ђе њем ста ту са бу џет-
ског сту ден та као по себ ног усло ва за кон ку ри са ње, са мо фи нан си ра ју ћи сту ден ти и сту дент-
ки ње су уна пред ели ми ни са ни као кан ди да ти и ус кра ће но им је пра во да за јед но са оста лим 
кан ди да ти ма кон ку ри шу за сти пен ди ју. Има ју ћи у ви ду по сле ди це ко је про из во ди, овај услов 
је не при хва тљив јер не по сто ји сра зме ра (про пор ци о нал ност) из ме ђу ци ља ко ји се же лео 
оства ри ти и по сле ди ца ко је уво ђе ње овог усло ва иза зи ва. При то ме тре ба има ти у ви ду да 
прин цип про пор ци о нал но сти на ла же да код сва ког де ро ги ра ња ин ди ви ду ал ног пра ва по сто-
ји ба ланс из ме ђу зах те ва јед на ког трет ма на и ци ља чи јем се оства ри ва њу те жи. Са гла сно то-
ме, оства ри ва ње ци ља не сме да во ди ка дис кри ми на тор ном ре зул та ту.

С дру ге стра не, иако је пот пу но ле ги ти ман циљ да се сти пен ди ра ју сту ден ти сла би јег имов-
ног ста ња, нео др жи ва је и нео сно ва на прет по став ка да су бу џет ски сту ден ти сла би јег имов ног 
ста ња у од но су на са мо фи нан си ра ју ће сту ден те, јер упис сту де на та на ви со ко школ ску уста но-
ву у ста ту су са мо фи нан си ра ју ћег сту ден та опре де љу ју раз ли чи ти објек тив ни и су бјек тив ни 
раз ло зи. Та ко је, нпр. у по је ди нач ним слу ча је ви ма мо гу ће да шко ла ри на на при ват ном фа-
кул те ту ко ји се на ла зи у ме сту пре би ва ли шта сту ден та бу де ни жа од тро шко ва жи во та ко ју би 
сту дент имао да сту ди ра на те рет др жа ве, али на фа кул те ту ван ме ста свог пре би ва ли шта. У 
та квим окол но сти ма ће се сту дент сла бог имов ног ста ња опре де ли ти за упис на ви со ко школ-
ску уста но ву као са мо фи нан си ра ју ћи сту дент.

По след њи услов за кон ку ри са ње за сти пен ди ју, ко ји се са сто ји у то ме да је сту дент основ ну 
или сред њу шко лу за вр шио на ма ђар ском је зи ку, оправ дан је и са аспек та ци ља и са аспек та 
по сле ди ца, има ју ћи у ви ду уло гу и овла шће ња ко ја НСМНМ има у обла сти обра зо ва ња.

По ве ре ни ца је, по ред усло ва под ко ји ма сту ден ти мо гу кон ку ри са ти за сти пен ди је, раз мо-
три ла и кри те ри ју ме за оце њи ва ње кан ди да та. Чла ном 9. став 1. Од лу ке про пи са ни су сле де-
ћи кри те ри ју ми:

де фи ци тар на стру ка на ни воу фа кул тет ског обра зо ва ња (10 по е на),

ви со ко обра зо ва ње на ма ђар ском је зи ку (3 по е на),

по стиг ну ти про сек успе ха уче ња у сред њој шко ли на кра ју школ ске го ди не по мно жен 
бро јем 3,

школ ска спре ма ро ди те ља укуп но 2 по е на, с тим што се 2 по е на до би ја ју за ро ди те ље ко ји 
има ју за вр ше ну основ ну шко лу или ни же обра зо ва ње, 1,5 по ен за ро ди те ље ко ји има ју 
сред ње обра зо ва ње, а 1 по ен за ро ди те ље ко ји су ви со ко о бра зо ва ни,

упис у би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це, код ма ло лет них ли ца из ја ва о 
на ме ри упи си ва ња у би рач ки спи сак (25 по е на),

за вр ше на ма ту ра у го ди ни рас пи си ва ња кон кур са (14 по е на),

за вр ше на тро го ди шња сред ња шко ла у го ди ни рас пи си ва ња кон кур са (10 по е на),

упис на фа кул тет у го ди ни рас пи си ва ња кон кур са, на те рет др жа ве (25 по е на),

упис на ви шу шко лу у го ди ни рас пи си ва ња кон кур са, на те рет др жа ве (10 по е на),

за вр ше но сред ње обра зо ва ње на ма ђар ском је зи ку на те ри то ри ји ло кал не са мо у пра ве 
раз ли чи те од ме ста пре би ва ли шта сту ден та (10 по е на),
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за вр ше но сред ње обра зо ва ње на ма ђар ском је зи ку на те ри то ри ји ло кал не са мо у пра ве у 
ме сту пре би ва ли шта сту ден та (5 по е на).

Кад је реч о кри те ри ју ми ма 1-3, 6. и 7, По ве ре ни ца је ми шље ња да је њи хо во уво ђе ње 
објек тив но оправ да но, ка ко са аспек та ци ља та ко и са аспек та по сле ди ца.

У по гле ду 4. кри те ри ју ма, По ве ре ни ца је ми шље ња да он не ма објек тив но и ра зум но 
оправ да ње, има ју ћи у ви ду циљ Од лу ке. Иако је пот пу но ле ги тим но да се при ли ком до де-
љи ва ња сти пен ди ја пред ност да је кан ди да ти ма ко ји по ти чу из по ро ди ца сла би јег имов ног 
ста ња, бо до ва ње школ ске спре ме ро ди те ља не те жи оства ри ва њу овог ци ља. Не при хва тљи ви 
су ар гу мен ти ко ји се на во де у из ја шње њу На ци о нал ног са ве та: „да се ни жа струч на спре ма 
ро ди те ља до дат но бо ду је јер по сто ји оправ да на прет по став ка да су у тим по ро ди ца ма ро-
ди те љи ма ње мо ти ви са ни да шко лу ју сво ју де цу, а и еко ном ски по ло жај им је, по пра ви лу, 
ло ши ји”. Ка ко ис ку ство по ка зу је, имов но ста ње по је ди на ца ни је ди рект но усло вље но сте пе-
ном њи хо вог обра зо ва ња, већ за ви си од ни за објек тив них и су бјек тив них окол но сти. С дру-
ге стра не, нео сно ва на је и прет по став ка да су ро ди те љи са ни жом струч ном спре мом ма ње 
мо ти ви са ни да шко лу ју сво ју де цу. Шта ви ше, из ве ли ког бро ја при ме ра би се мо гло твр ди ти 
упра во су прот но.

Од лу ком је, као 5. кри те ри јум за бо до ва ње, пред ви ђен упис у би рач ки спи сак ма ђар ске 
на ци о нал не за јед ни це, од но сно, да ва ње из ја ве ма ло лет ног ли ца о на ме ри упи си ва ња у би-
рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це.

У из ја шње њу На ци о нал ног са ве та је на ве де но да је кри те ри јум уве ден јер је у пи та њу сти-
пен ди ја НСМНМ, као и да је та кав кри те ри јум оправ дан и по тре бан по што На ци о нал ни са вет 
би ра ју ли ца упи са на на по се бан би рач ки спи сак, а упис је мо гућ у сва ком тре нут ку по ве о ма 
јед но став ној про це ду ри. Ана ли зи ра ју ћи овај кри те ри јум са аспек та ци ља Од лу ке, По ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да се из не ти ар гу мен ти не мо гу при хва ти ти и да 
не ма објек тив ног и ра зум ног оправ да ња за ње го во уво ђе ње. По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти је ста ва да је ле ги тим но под сти ца ти при пад ни ке и при пад ни це ма ђар ске на ци о-
нал не ма њи не на упис у по се бан би рач ки спи сак, ка ко би оства ри ли сво је пра во да уче ству ју 
у из бо ру на ци о нал ног са ве та сво је на ци о нал не ма њи не и ти ме ути чу на оства ри ва ње ма њин-
ске са мо у пра ве сво је на ци о нал не за јед ни це. Ме ђу тим, у кон крет ном слу ча ју то се ни је мо гло 
чи ни ти на на чин про пи сан оспо ре ном Од лу ком.

Има ју ћи у ви ду да се на осно ву кри те ри ју ма упи са у би рач ки спи сак ма ђар ске на ци о нал не 
за јед ни це мо же оства ри ти 25 по е на, очи глед но је да су на тај на чин фа во ри зо ва ни кан ди да ти 
ко ји су упи са ни у би рач ки спи сак, у од но су на оне ко ји то ни су учи ни ли, и то до те ме ре да је 
за до би ја ње сти пен ди је упис у би рач ки спи сак прак тич но од лу чу ју ћи. С дру ге стра не, уво ђе-
њем овог кри те ри ју ма угро жен је и прин цип до бро вољ но сти упи са у по се бан би рач ки спи сак, 
про пи сан чла ном 47. став 2. За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на („Сл. гла-
сник РС”, бр. 72/2009). Због све га то га, еви дент но је да из ме ђу ци ља Од лу ке и по сле ди ца ко је 
при ме на овог по себ ног кри те ри ју ма иза зи ва не по сто ји по треб на про пор ци о нал ност.

По себ но је не при хва тљив кри те ри јум на ме ре упи са у по се бан би рач ки спи сак ма ло лет них 
ли ца, ко ји се оства ру је да ва њем из ја ве о на ме ри упи са у би рач ки спи сак. Осим раз ло га ко ји су 
на ве де ни код оце не оправ да но сти кри те ри ју ма упи са у би рач ки спи сак за пу но лет не осо бе, 
ов де тре ба по себ но има ти у ви ду да је реч о де ци, ко ја ужи ва ју по себ ну дру штве ну за шти ту 
због осе тљи во сти по ло жа ја у ко јем се на ла зе. При то ме тре ба има ти у ви ду да пра во на упис 
у по се бан би рач ки спи сак на ци о нал не ма њи не при па да гра ђа ни ма са ак тив ним би рач ким 
пра вом (чл. 45. За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на), ко је, са гла сно чл. 32. 
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За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, има ју при пад ни ци на ци о нал не ма-
њи не ако ис пу не Уста вом и за ко ном про пи са не оп ште усло ве за сти ца ње ак тив ног би рач ког 
пра ва. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је про пи са но је да ак тив но би рач ко пра во при па да пу но лет-
ним др жа вља ни ма Ср би је (чл. 52. Уста ва). У све тлу ових из ри чи тих про пи са, не при хва тљи во је 
под сти ца ње ма ло лет них ли ца да из ра жа ва ју на ме ру упи са у по се бан би рач ки спи сак ма ђар-
ске на ци о нал не ма њи не, што се оспо ре ном Од лу ком чи ни утвр ђи ва њем 25 по е на по осно ву 
из ра же не на ме ре упи са у по се бан би рач ки спи сак. Не мо же се при хва ти ти обра зло же ње На-
ци о нал ног са ве та да је овај кри те ри јум уве ден у ци љу из јед на ча ва ња мо гућ но сти пу но лет них 
и ма ло лет них сту де на та да оства ре од ре ђе ни број бо до ва по овом кри те ри ју му, јер, ка ко је 
прет ход но обра зло же но, и сам кри те ри јум упи са у би рач ки спи сак је нео сно ван.

Ана ли за 10. и 11. кри те ри ју ма, по ко ји ма кан ди дат ко ји је сред ње обра зо ва ње на ма ђар-
ском је зи ку за вр шио на те ри то ри ји ло кал не са мо у пра ве раз ли чи те од ме ста ње го вог пре би ва-
ли шта сти че 10 по е на, а онај ко је обра зо ва ње за вр шио у свом ме сту пре би ва ли шта 5 по е на, 
по ка за ла је да за ова кав не јед нак трет ман кан ди да та не ма објек тив но и ра зум но оправ да ње.

У обра зло же њу На ци о нал ног са ве та на ве де но да је до дат но бо до ва ње за вр ше ног сред њо-
школ ског обра зо ва ња на ма ђар ском је зи ку ван пре би ва ли шта кан ди да та мо ти ви са но со ци-
јал ним ме ри ли ма и на ме ром да се да по др шка оним кан ди да ти ма ко ји су у ци љу шко ло ва ња 
на ма тер њем је зи ку при хва ти ли од ре ђе не тро шко ве и до дат не те ре те, јер је шко ло ва ње у 
дру гом на се ље ном ме сту или оп шти ни ве ћи труд и тро шак и за уче ни ка и за по ро ди цу. По ве-
ре ни ца сма тра да су ови ар гу мен ти не при хва тљи ви и да про пи си ва ње ових кри те ри ју ма, ко ји 
се за сни ва ју на чи ње ни ци ме ста пре би ва ли шта ни је оправ да но. Чи ње ни ца да не ки кан ди да ти 
жи ве у ме сти ма у Ср би ји у ко ји ма по сто је сред ње шко ле на ма ђар ском је зи ку не би тре ба ло 
да има ути ца ја на ран ги ра ње кан ди да та. С дру ге стра не, не по сто је објек тив ни основ за прет-
по став ку да је упис сред ње шко ле у дру гом ме сту мо ти ви сан ис кљу чи во же љом ђа ка да се 
шко лу је на ма ђар ском је зи ку, јер у по је ди нач ним слу ча је ви ма мо тив мо же би ти са свим дру ге 
при ро де (нпр. упис же ље не сред ње шко ле ко ја не по сто ји у ме сту пре би ва ли шта кан ди да та). 
Пре ма то ме, овај кри те ри јум би, евен ту ал но, мо гао би ти објек тив но оправ дан да је Од лу-
ком про пи са но, као до дат ни услов, да се по е ни на осно ву овог кри те ри ју ма сти чу ако у ме сту 
пре би ва ли шта кан ди да та не по сто ји сред ња шко ла на ма ђар ском је зи ку. Не мо же се, та ко ђе, 
осно ва но прет по ста ви ти да је шко ло ва ње у дру гом ме сту не из о став но по ве за но са од ре ђе-
ним тро шко ви ма и до дат ним те ре ти ма, ка ко се у из ја шње њу На ци о нал ног са ве та на во ди, јер 
су жи вот не окол но сти сва ког по је ди нач ног кан ди да та и ње го ве по ро ди це пот пу но раз ли чи те.

Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. став 1. тач ке 1. и 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње и 
пре по ру ку НСМНМ ра ди пред у зи ма ња рад њи ко ји ма ће се от кло ни ти по вре да на че ла јед на-
ко сти по је ди них ка те го ри ја сту де на та и сту дент ки ња ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли на ма ђар-
ском је зи ку.

У по гле ду оста лих не пра вил но сти на ко је се у при ту жби ука зу је, По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти кон ста ту је да ни је над ле жна да оце њу је да ли је у скла ду са за ко ном да о 
ре до сле ду кан ди да та на ко нач ној ли сти, од но сно, о ис хо ду кон курс ног по ступ ка са мо стал но 
од лу чу је пред сед ник управ не кан це ла ри је На ци о нал ног са ве та, ко ји је ујед но и пред сед ник 
Са ве та, као и да ли је Од лу ком по вре ђе но Уста вом га ран то ва но пра во на жал бу или дру го 
прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном 
ин те ре су.
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При ту жба М. С. про тив Цен тра за основ ну по ли циј ску обу ку МУП-а
због дис кри ми на ци је на осно ву др жа вљан ства у обла сти

струч ног уса вр ша ва ња

дел. бр. 360 / 21.3.2012.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе М. С. из З. про тив Сред ње шко ле 
уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку и ди рек тор ке шко ле 

Б. П, а по во дом од ба ци ва ња ње го ве при ја ве на Кон курс за при јем по ла зни ка у Цен тар 
за основ ну по ли циј ску обу ку у Срем ској Ка ме ни ци. На и ме Сред ња шко ле уну тра шњих 
по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку од би ла је при ја ву на кон курс за упис 
по ла зни ка у ову шко лу јер кан ди дат ни је до ка зао да не ма двој но др жа вљан ство. Ка да 
је пре да вао до ку мен та ци ју за упис, оба ве штен је да му је до ку мен та ци ја пот пу на, али је 
на кнад но пи сме но оба ве штен да ни је ис пу нио усло ве за при јем по ла зни ка. Као раз лог 
је на ве де но „не пот пу на до ку мен та ци ја — др жа вљан ство”. Те ле фо ном је по звао Цен тар 
за основ ну по ли циј ску обу ку где су му ре кли да ње го ва до ку мен та ни су „ва лид на” за то 
што су му ро ди те љи ро ђе ни у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, иако у усло ви ма кон кур са ни-
је пи са ло да ро ди те љи по ла зни ка мо ра ју би ти ро ђе ни у Ре пу бли ци Ср би ји. Цен тар за 
основ ну по ли циј ску обу ку на вео је да кан ди да ти за при јем у рад ни од нос у др жав ном 
ор га ну не сме ју да има ју двој но др жа вљан ство и да је тај услов ја сно на ве ден у кон кур-
су, та ко да кан ди да ти мо ра ју да пру же до ка зе о не по сто ја њу двој ног др жа вљан ства. У 
кон крет ном слу ча ју, ка ко је на ве де но у из ја шње њу, ни је би ло до ка за да кан ди дат чи ји 
су ро ди те љи др жа вља ни Ре пу бли ке Ма ке до ни је ни је двој ни др жа вља нин, јер се из ма-
тич них књи га ју го сло вен ских др жа вља на ви ди да је он на кнад но по стао др жа вља нин 
Ре пу бли ке Ср би је. Због то га је Ко ми си ја осно ва но мо гла да прет по ста ви да кан ди дат, 
по ред др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је, има и др жа вљан ство не ке дру ге др жа ве. По ве-
ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње да је Ко ми си ја за из бор по ла зни-
ка Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва дис кри ми ни са ла кан ди да та, чи ји су ро ди те љи 
др жа вља ни Ре пу бли ке Ма ке до ни је, јер је прет по ста ви ла да овај кан ди дат има двој но 
др жа вљан ство. Иако у овом слу ча ју ни је би ло мо гу ће от кло ни ти по сле ди це дис кри-
ми на ци је, јер је кон курс окон чан, Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва је пре по ру че но 
пред у зи ма ње свих ме ра из соп стве не над ле жно сти ко ји ма ће обез бе ди ти да ко ми си је 
за из бор по ла зни ка за при јем у Сред њу шко лу уну тра шњих по сло ва ви ше не вр ше дис-
кри ми на ци ју, као и да се за за по сле не у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва ор га ни зу је 
обу ка на те му за бра не дис кри ми на ци је.

  
Ко ми си ја за из бор по ла зни ка струч ног оспо со бља ва ња у Цен тру за основ ну по ли циј ску 

обу ку Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, од ба ци ла је при ја ву М. С. из З. 
на кон курс за упис по ла зни ка VII и VI II кла се у Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку јер, ка ко је 
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на ве де но, ни је до ка зао да не ма двој но др жа вљан ство. Ова квим по ступ ком је М. С. оне мо гу-
ће но да уђе у из бор ну про це ду ру, чи ме је из вр шен акт дис кри ми на ци је на осно ву прет по ста-
вље ног лич ног свој ства — двој ног др жа вљан ства.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, са гла сно чл. 33. ст. 1. тач. 1. и чл. 39. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је, да је Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва

   
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је пред у зе ће без од ла га ња све нео-

п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти да ко ми си је за из бор по ла зни ка за при јем у 
Сред њу шко лу уну тра шњих по сло ва, Цен тар за по ли циј ску обу ку убу ду ће не кр ше од ред-
бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је пред у зе ће без од ла га ња све нео п-
ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти да ру ко вод ство, а у за ви сно сти од рас по ло жи-
вих сред ста ва и дру ги за по сле ни у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, про ђу еду ка ци ју 
на те му за бра не дис кри ми на ци је, ка ко би се пред у пре ди ло њи хо во евен ту ал но дис кри-
ми на тор но по сту па ње.

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва оба ве сти ће По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти 
о ме ра ма ко је ће пред у зе ти у ци љу по сту па ња по пре по ру ци, у ро ку од 30 да на од да на 
при је ма ми шље ња и пре по ру ке.

О б р а з л о ж е њ е

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу М. С. из З. из ја вље ну про-
тив Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку и ди рек тор ке 
шко ле Б. П, а по во дом од ба ци ва ња ње го ве при ја ве на Кон курс за при јем по ла зни ка у Цен тар 
за основ ну по ли циј ску обу ку у Срем ској Ка ме ни ци.

У при ту жби је на ве де но сле де ће:

да је при ли ком пре да је до ку мен та ци је ра ди при ја ве на кон курс за при јем по ла зни ка у 
Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку у Срем ској Ка ме ни ци, у по ли циј ској ста ни ци у Зе му-
ну до ку мен та ци ја пре гле да на са усме ном из ја вом да је пот пу на и ис прав но по пу ње на;

да је М. С. од Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва — Цен тра за основ ну по ли циј ску обу ку 
при мио до пис 05/5 број 150-1 151-1-55/11 од 11. ав гу ста 2011. го ди не ко јим је оба ве штен 
да ни је ис пу нио усло ве за при јем по ла зни ка, а као раз лог је на ве де но „не пот пу на до ку-
мен та ци ја — др жа вљан ство”;

да је М. С. на кон при је ма овог до пи са те ле фо ном кон так ти рао Цен тар за основ ну по ли-
циј ску обу ку и да је ин фор ми сан да ње го ва до ку мен та ни су „ва лид на” из раз ло га што су 
му ро ди те љи ро ђе ни у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, од но сно да је то раз лог за што не ис пу ња-
ва усло ве кон кур са;

да у усло ви ма кон кур са за упис по ла зни ка у Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку об ја вље-
ног 25. мар та 2011. го ди не ни је по сто ја ла на зна ка да ро ди те љи по ла зни ка мо ра ју би ти 
ро ђе ни у Ре пу бли ци Ср би ји.

Уз при ту жбу су до ста вље ни и сле де ћи при ло зи: из вод из ма тич не књи ге др жа вља на од 
5. ав гу ста 2010. го ди не, до пис Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва — Цен тра за основ ну по-
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ли циј ску обу ку 05/5-2 Број: 150-1 151-1-55/11 од 11. ав гу ста 2011. го ди не и текст кон кур са за 
упис 300 по ла зни ка VII и VI II кла се у Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку об ја вљен у днев ном 
ли сту Но во сти 25. мар та 2011. го ди не.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав но 
ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, у скла ду са чл. 35. став 4. и 37. став 2. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, у то ку ко га је тра же но из ја шње ње Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва — 
Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку у Срем ској Ка ме ни ци.

Сред ња шко ла уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку до ста ви ла је 
из ја шње ње у ко ме се на во ди:

да пре ма Пра вил ни ку о кри те ри ју ми ма за из бор кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо-
со бља ва ња215 и усло ви ма кон кур са, ли це ко је кон ку ри ше за при јем у рад ни од нос у др-
жав ном ор га ну мо ра да ис пу ња ва по ред оп штих усло ва и по себ не усло ве и то, из ме ђу 
оста лог, да не ма двој но др жа вљан ство;

да је не по сто ја ње двој ног др жа вљан ства услов ко ји је ја сно на ве ден и у За ко ну о по ли ци-
ји216 члан 110. став 1. тач ка 6., као је дан од усло ва за при јем у рад ни од нос у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва.

да је на ве де ни услов ја сно на ве ден у кон кур су, те да кан ди да ти мо ра ју пру жи ти до ка зе о 
не по сто ја њу двој ног др жа вљан ства;

да из бор кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо со бља ва ња вр ши ко ми си ја ко ју име ну-
је ми ни стар, ко ја ор га ни зу је и пра ти ком пле тан по сту пак из бо ра кан ди да та и и утвр ђу је 
ранг ли сту кан ди да та и њи хо во ран ги ра ње;

да Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку са мо спро во ди из бор ну про це ду ру у ве зи са про-
ве ром здрав стве ног, пси хо ло шког, ба зич но-мо то рич ког ста ту са и дру гих спо соб но сти за 
оба вља ње по ли циј ских по сло ва, а у скла ду са Пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма за из бор 
кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо со бља ва ња;

да је М. С. уз оста лу до ку мен та ци ју пру жио до каз да је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је, 
али да је Ко ми си ја за из бор по ла зни ка утвр ди ла да име но ва ни ни је пру жио до каз о не по-
сто ја њу двој ног др жа вљан ства, тј. др жа вљан ства Ре пу бли ке Ма ке до ни је;

да је уви дом у из вод из ма тич не књи ге ју го сло вен ских др жа вља на утвр ђе но да је М. С. 
на кнад но упи сан у др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је ре ше њем СМУП бр. 600-115506/98 
од 30. де цем бра 1998. го ди не, и да је Ко ми си ја осно ва но мо гла прет по ста ви ти да по ред 
др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је има и др жа вљан ство не ке дру ге др жа ве, тј. Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је;

да, с об зи ром да М. С. ни је за до во љио је дан од усло ва кон кур са, ко ји је ујед но и услов за 
евен ту ал но за сни ва ње рад ног од но са у МУП, Ко ми си ја је од лу чи ла да кан ди дат не уђе у 
из бор ну про це ду ру.

Сред ња шко ла уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку је уз на ве де но 
из ја шње ње до ста вио и из вод из ма тич не књи ге ју го сло вен ских др жа вља на М. С.

215 Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за из бор кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо со бља ва ња („Сл. гла сник РС”, бр. 72/2007, 
21/2009, 48/2010 и 8/2011)

216 За кон о по ли ци ји („Сл. гла сник РС”, бр. 101/2009 — од лу ка УС)
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У до пу ни при ту жбе М. С. оба ве стио је По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти да је при-
ли ком при ја вљи ва ња на кон курс по пу нио упит ник у ко ме је из ја вио под пу ном ма те ри јал ном 
и кри вич ном од го вор но шћу да не ма двој но др жа вљан ство и да је са гла сан да над ле жне слу-
жбе из вр ше без бед но сну про ве ру. Ујед но је на вео и да не ма ко пи ју тог упит ни ка.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је за тра жи ла 9. де цем бра 2011. го ди не од Сред ње 
шко ле уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку, да до ста ви ко пи ју упит ни-
ка о иден ти фи ка ци о ним по да ци ма кан ди да та за при јем у Сред њу шко лу уну тра шњих по сло ва 
— Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку, ко ји је М. С. по пу нио и пре дао са сво јом до ку мен та-
ци јом при ли ком при ја ве на Кон курс.

Упра ва за струч но обра зо ва ње, оспо со бља ва ње, уса вр ша ва ње и на у ку — Сек тор фи нан си-
ја, људ ских ре сур са и за јед нич ких по сло ва Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 5. мар та 2012. 
го ди не до ста ви ла је По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти ко пи ју упит ни ка о иден ти фи ка-
ци о ним по да ци ма кан ди да та за при јем у Сред њу шко лу уну тра шњих по сло ва — Цен тар за 
основ ну по ли циј ску обу ку, ко ји је М. С. по пу нио и пре дао са сво јом до ку мен та ци јом при ли-
ком при ја ве на кон курс.

Уви дом у упит ник утвр ђе но је да је М. С, као што је и на вео у при ту жби, пот пи сао да из ја-
вљу је под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу да не ма двој но др жа вљан ство и 
да је са гла сан да над ле жне слу жбе из вр ше без бед но сну про ве ру, од но сно, да о ње му при ку-
пља ју по дат ке на осно ву ко јих се утвр ђу ју евен ту ал не смет ње за при јем за из вр ша ва ње по-
сло ва и за да та ка у по ли ци ји.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. 
гла сник РС”, бр. 98/2006) у чла ну 21. про пи су је да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да 
је за бра њен сва ки об лик дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву.

Устав на за бра на дис кри ми на ци је је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је, те је 
од ред бом чла на 2. став 1. тач ка 1. дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра-
вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва-
ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или 
њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре-
ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или 
по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, 
ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич-
ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним 
и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. 
Чла ном 16. ЗЗД за бра ње на је дис кри ми на ци ја у обла сти ра да, као и на ру ша ва ње јед на ких 
мо гућ но сти за за сни ва ње рад ног од но са или ужи ва ње под јед на ким усло ви ма свих пра ва 
у обла сти ра да. Истим чла ном је про пи са но да ову вр сту за шти те ужи ва, из ме ђу оста лог, и 
ли це ко је тра жи по сао као и ли це на струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу без за сни ва-
ња рад ног од но са, во лон те ра и сва ко дру го ли це ко је по би ло ком осно ву уче ству је у ра ду. У 
кон крет ном слу ча ју, ре ле вант на је и од ред ба чл. 19. ЗЗД ко јом је про пи са но да је за бра ње но 
да се ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа или оне мо гу ћи упис у 
вас пит но-обра зов ну уста но ву.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је ре ле вант не про пи се ко ји ма је ре-
гу ли са но пи та ње струч ног оспо со бља ва ња и за по шља ва ња у Ми ни стар ству уну тра шњих по-
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сло ва РС. За кон о по ли ци ји217 ко ји је био на сна зи у вре ме под но ше ња при ја ве на кон курс 
М. С., про пи си вао је у чл. 110. по себ не усло ве за за сни ва ње рад ног од но са, из ме ђу оста лог, 
по сто јао је и услов да ли це ко је се при ма у рад ни од нос у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло-
ва не ма двој но др жа вљан ство, док је чл. 111. про пи са но да по ли ци ја мо же, о ли цу ко је же ли 
да за сну је рад ни од нос у МУП ра ди из вр ша ва ња за да та ка у по ли ци ји, да при ку пља по дат ке 
уз пи са ну са гла сност тог ли ца, као и по дат ке на осно ву ко јих утвр ђу је без бед но сне смет ње за 
из вр ша ва ње за да та ка у по ли ци ји. На ве де на без бед но сна про ве ра об у хва та ла је и про ве ру по-
да та ка ко је кан ди дат за за сни ва ње рад ног од но са да је у по ступ ку за сни ва ња рад ног од но са. 
На да ље, овим за ко ном ни је про пи сан на чин на ко ји се чи ње ни ца по сто ја ња или не по сто ја ња 
двој ног др жа вљан ства до ка зу је, док је за ис пу ња ва ње не ких дру гих по себ них усло ва, на чин 
до ка зи ва ња био про пи сан (нпр. члан 110. став 2. тач ка 4. про пи са но је да ли це ко је се при ма 
у рад ни од нос у МУП има пси хо фи зич ке спо соб но сти по треб не за оба вља ње по сло ва рад ног 
ме ста, што се до ка зу је ле кар ским уве ре њем За во да за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва).

Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за из бор кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо со бља ва ња218 
бли же уре ђу је кри те ри ју ме по ко ји ма се вр ши из бор кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо-
со бља ва ња по рас пи са ном кон кур су за упис у Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва, рас пи си ва ње кон кур са, као и дру га пи та ња у ве зи са струч ним 
оспо со бља ва њем. Овим Пра вил ни ком и то члан 3. про пи са но је да пра во уче шћа на кон кур су 
има ли це ко је по ред оп штих усло ва за при јем у рад ни од нос у др жав ном ор га ну, мо ра да 
ис пу ња ва и по себ не усло ве ме ђу ко ји ма је и услов да кан ди дат не ма двој но др жа вљан ство. 
Истим Пра вил ни ком је так са тив но на бро ја на до ку мен та ци ја ко ја се при ла же уз при ја ву, укљу-
чу ју ћи и уве ре ње о др жа вљан ству али се не на во ди да је по треб но до ста ви ти до каз о не по-
сто ја њу двој ног др жа вљан ства. Чла ном 6. Пра вил ни ка про пи са но је и да из бор кан ди да та за 
по ла зни ке струч ног оспо со бља ва ња у Цен тру за основ ну по ли циј ску обу ку вр ши ко ми си ја од 
пет чла но ва ко ју име ну је ми ни стар. Чла но ви ко ми си је су рад ни ци Цен тра за основ ну по ли циј-
ску обу ку и дру гих ор га ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је на чи ње ни цу да је у де цем бру 2011. го ди-
не из ме њен За кон о по ли ци ји,219 из ме ђу оста лог и у де лу ко јим су уре ђе ни рад ни од но си у 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва. При јем у рад ни од нос олак шан је ли бе ра ли за ци јом по-
себ них усло ва за за сни ва ње рад ног од но са, а јед на од тих из ме на је и да двој но др жа вљан-
ство ви ше ни је смет ња за за сни ва ње рад ног од но са, већ са мо за рад на по је ди ним рад ним 
ме сти ма.

У кон крет ном слу ча ју је не спор но да је у вре ме рас пи си ва ња кон кур са за при јем по ла зни-
ка у Цен тар за по ли циј ску обу ку двој но др жа вљан ство би ло смет ња за при јем у рад ни од-
нос. Та ко ђе је не спор но да је по пу ња ва њем и пот пи си ва њем упит ни ка о иден ти фи ка ци о ним 
по да ци ма за при јем у Сред њу шко лу уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну по ли циј ску 
обу ку, М. С. дао пи са ну са гла сност да по ли ци ја мо же да при ку пља ње го ве по дат ке на осно ву 
ко јих утвр ђу је без бед но сне смет ње за из вр ша ва ње за да та ка у по ли ци ји, укљу чу ју ћи и про ве-
ру исти ни то сти по да та ка ко је је кан ди дат на вео у при ја ви. Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти 
да је Ко ми си ја за из бор по ла зни ка има ла за кон ске мо гућ но сти да про ве ри да ли М. С. има 

217 За кон о по ли ци ји („Сл. гла сник РС”, бр. 101/2009 — од лу ка УС)
218 Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за из бор кан ди да та за по ла зни ке струч ног оспо со бља ва ња („Сл. гла сник РС”, бр. 72/2007, 

21/2009, 48/2010 и 8/2011)
219 За кон о по ли ци ји („Сл. гла сник РС”, бр. 101/2005, 63/2009 — од лу ка УС и 92/2011) 
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двој но др жа вљан ство, од но сно, да сво ју од лу ку о од ба ци ва њу при ја ве за сну је на про ве ре ним 
чи ње ни ца ма, а не на прет по став ци да се ра ди о кан ди да ту са двој ним др жа вљан ством, као 
што је то на ве де но у из ја шње њу Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва — Цен тар за основ ну 
по ли циј ску обу ку.

По ве ре ни ца је има ла у ви ду на во де из из ја шње ња Цен тра за по ли циј ску обу ку да је тре ба-
ло да кан ди да ти до ка жу не по сто ја ње двој ног др жа вљан ства, али је ана ли зом тек ста кон кур са 
за упис 300 по ла зни ка VII и VI II кла се у Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку од 25. мар та 2011. 
го ди не, утвр ђе но да ни је на ве де но да је по треб но да кан ди дат до ка же не по сто ја ње двој ног 
др жа вљан ства, као ни ко ји би до каз евен ту ал но био по до бан за до ка зи ва ње ове чи ње ни це.

Ко ми си ја за из бор по ла зни ка је од ба ци ла при ја ву М. С. због на вод ног не ис пу ња ва ња усло-
ва у по гле ду др жа вљан ства, а сво ју од лу ку ни је ба зи ра ла на не кој утвр ђе ној чи ње ни ци или 
до ка зу, већ је од лу ка до не та на ба зи прет по став ке да има двој но др жа вљан ство, јер је тек 
1998. го ди не упи сан у ма тич ну књи гу ју го сло вен ских др жа вља на. Ова квим по сту па њем Ко-
ми си ја је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву прет по ста вље ног лич ног свој ства М. С. — 
двој ног др жа вљан ства.

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти са жа ље њем кон ста ту је да у овом кон крет ном слу-
ча ју ни је мо гу ће укло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ви ду окол ност 
да је кон курс за вр шен, да ни је по зна то ка да ће по но во кон курс би ти рас пи сан, као ни да ли би 
М. С., ако би се евен ту ал но при ја вио на бу ду ће кон кур се за при јем по ла зни ка струч ног оспо-
со бља ва ња у Цен тру за основ ну по ли циј ску обу ку, ис пу нио све усло ве, од но сно био иза бран.

Це не ћи  утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
са гла сно чла ну 33. став 1. т. 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да ла је ми шље ње и из да-
ла од го ва ра ју ће пре по ру ке Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва. 
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При ту жба С. Р. из К. про тив Е. ш. у К. због дис кри ми на ци је на осно ву 
сек су ал не ори јен та ци је у обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња

дел. бр. 160 / 8.2.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под нео С. Р. из К. про тив 
„Е. ш.” у К, због дис кри ми на ци је ко ја се до го ди ла у про сто ри ја ма шко ле, на осно-

ву лич ног свој ства — сек су ал не ори јен та ци је. У при ту жби је на ве де но да је С. Р, уче ник 
сред ње шко ле ко ју по ха ђа ван ред но, до шао у шко лу да по ла же ис пит и да је том при ли-
ком де се так уче ни ка кре ну ло за њим уз ви ку ју ћи „Уби, уби пе де ра” и „Убиј, за ко љи да пе-
дер не по сто ји”. На кон овог на па да у шко ли, по тра жио је ле кар ску по моћ и на пад при ја-
вио по ли ци ји. Овај уче ник се прет ход но јав но де кла ри сао као хо мо сек су а лац, па је због 
зло ста вља ња уче ни ка у шко ли био при мо ран да на пу сти ре дов но шко ло ва ње и на ста ви 
да по ха ђа на ста ву ван ред но. Пред ис пит ни рок, упу тио је пи смо ди рек тор ки шко ле у ко-
јем је за мо лио да му обез бе ди при су ство школ ског по ли цај ца на ход ни ку за вре ме по ла-
га ња ис пи та, што се ни је до го ди ло. Шко ла је на ве ла је да је удо во ље но зах те ву уче ни ка 
да школ ски по ли ца јац бу де при су тан за вре ме ка да по ла же ис пи те, с об зи ром да се јав но 
из ја снио о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји. Ди рек тор ка шко ле је из ја ви ла да је са зна ла за 
овај ин ци дент у шко ли тек су тра дан, та ко што је оба ве ште на да је под не та при ја ва по-
ли циј ској ста ни ци и из ме ди ја, с об зи ром да уче ник ни је при ја вио на си ље ди рек тор ки 
и школ ском по ли цај цу. Ка ко је сум ња ла да по сто ји на си ље, при ку пи ла је из ја ве од на-
став ни ка, по моћ ног осо бља и уче ни ка у ве зи на во да овог уче ни ка, те из свих при ку пље-
них из ја ва и оба вље них раз го во ра ни је мо гла да утвр ди да је до шло до фи зич ког на си-
ља. Ме ђу тим, ди рек тор ка шко ле је по твр ди ла да су ко мен та ри ко ји су упу ће ни уче ни ку 
има ли ве зе са ње го вом сек су ал ном ори јен та ци јом, те је кон ста то ва но да овом уче ни ку 
је су упу ће не ре чи „Уби, уби пе де ра” и „Убиј, за ко љи да пе дер не по сто ји”, од но сно, да су 
се ове увре де од но си ле ис кљу чи во на ње го ву сек су ал ну ори јен та ци ју, што пред ста вља 
дис кри ми на тор но по сту па ње. По себ но је оте жа ва ју ће што се овај ин ци дент до го дио у 
шко ли. Иако су у овом кон крет ном слу ча ју дис кри ми на ци ју из вр ши ли уче ни ци, не сум-
њи во је од го вор на и шко ла, по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца да се овај уче ник јав но 
из ја снио о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји, као и да је, ка ко твр ди, због зло ста вља ња вр-
шња ка на пу стио ре дов но шко ло ва ње. Сто га, шко ла је тре ба ло мно го ра ни је да за поч-
не ин тен зи ван и кон ти ну и ра ни рад са уче ни ци ма на по ди за њу сте пе на то ле ран ци је и 
при хва та ња раз ли чи то сти. По ве ре ни ца је да ла ми шље ње да шко ла ни је бла го вре ме но 
пред у зе ла од го ва ра ју ће ме ре ра ди пре ва зи ла же ња дис кри ми на тор ног ста ва уче ни ка 
пре ма ЛГБТ по пу ла ци ји и спре ча ва ња дис кри ми на ци је уче ни ка на осно ву ње го ве сек-
су ал не ори јен та ци је, што је до ве ло до то га да га уче ни ци дис кри ми ни шу упу ћи ва њем 
вер бал них ко мен та ра увре дљи ве и уз не ми ра ва ју ће са др жи не. Шко ли је пре по ру че но да 
хит но пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти да сви за по сле ни у 
шко ли про ђу обу ку/струч но уса вр ша ва ње на те му за бра не дис кри ми на ци је, као и нео-
п ход не ме ре ка ко би се кроз од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма 
раз ви јао дух то ле ран ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.
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.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио С. Р. из К, због дис кри-

ми на ци је на осно ву лич ног свој ства — сек су ал не ори јен та ци је.

1.2. У при ту жби је на вео сле де ће:

да је уче ник сред ње „Е. ш.” у К, ко ју по ха ђа ван ред но;

да је 29. ок то бра 2012. го ди не до шао у шко лу да по ла же ис пит и да је том при ли ком 
у про сто ри ја ма шко ле де се так уче ни ка кре ну ло за њим уз ви ку ју ћи „Уби, уби пе де ра” и 
„Убиј, за ко љи да пе дер не по сто ји”;

да је на кон вер бал них на па да кре нуо ка збор ни ци и до био уда рац у пре де лу ле вог ра ме на;

да је на кон на па да у шко ли по тра жио ле кар ску по моћ и на пад при ја вио по ли ци ји;

да се пре го ди ну да на јав но де кла ри сао као хо мо сек су а лац и да је због зло ста вља ња уче-
ни ка у шко ли био при мо ран да на пу сти ре дов но шко ло ва ње и на ста ви да по ха ђа на ста ву 
ван ред но;

да је у сеп тем бру 2012. го ди не, пред ис пит ни рок, упу тио пи смо ди рек то ру шко ле у ко јем 
је за мо лио да му се обез бе ди при су ство школ ског по ли цај ца на ход ни ку за вре ме по ла га-
ња ис пи та, што се ни је до го ди ло;

да сма тра да је овим на па дом дис кри ми ни сан на осно ву лич ног свој ства — сек су ал не 
ори јен та ци је.

1.3. Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе је до ста вио: из во де ме диј ских чла на ка по во дом до га-
ђа ја на ко ји се при ту жу је и ле кар ске на ла зе док тор ке ме ди ци не М. И. В. од 29. ок то бра 
2012. го ди не са на ло гом за да ва ње ин јек ци ја, док тор ке ме ди ци не Н. Д. До ма здра вља 
К. од 31. ок то бра 2012. го ди не са оп штим на ла зом здрав стве ног ста ња С. Р, и док тор-
ке В. М. С. спе ци ја лист ки ње пси хи ја три је од 31. ок то бра и 6. но вем бра 2012. го ди не са 
про пи са ном те ра пи јом.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је,220 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње „Е. ш.” у К.

1.5. У из ја шње њу ди рек тор ке М. О, на ве де но је:

да је С. Р. ван ред ни уче ник на обра зов ном про фи лу ку вар и да по ха ђа тре ћи раз ред;

да се јав но из ја снио о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји и због то га тра жио да у вре ме по ла-
га ња ис пи та у шко ли бу де при су тан школ ски по ли ца јац;

да је том зах те ву удо во ље но, па су без осно ва на во ди из при ту жбе да школ ски по ли ца јац 
ни је био при су тан да на ка да се де сио до га ђај на ко ји се при ту жу је;

да је ди рек тор ка шко ле са зна ла да је до шло до ин ци ден та 29. но вем бра 2012. го ди не тек 
су тра дан, та ко што је оба ве ште на да је под не та при ја ва по ли циј ској ста ни ци и из ме ди ја, 
за то што С. Р. ни је при ја вио на си ље ди рек тор ки и школ ском по ли цај цу;

да је на осно ву сум ње да по сто ји на си ље при ку пи ла из ја ве од на став ни ка, по моћ ног осо-
бља и уче ни ка у ве зи на во да С. Р, као и да из свих при ку пље них из ја ва и оба вље них раз го-
во ра ни је мо гло да се утвр ди да је до шло до фи зич ког на си ља већ су утвр ди ли да је би ло 
ко мен та ра ко ји су у ве зи са сек су ал ном ори јен та ци јом С. Р;

220 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09



278  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

да је у скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и Про то ко лом о 
по сту па њу у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње, пред у зе ла 
сле де ће ак тив но сти:

 одр жа ла је са ста нак Ти ма за за шти ту од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 1. 
но вем бра 2012. го ди не на ко јем је до нет за кљу чак да се са уче ни ци ма по ја ча вас пит-
ни рад и под се те на об ли ке на си ља,

 одр жа на је сед ни ца На став нич ког ве ћа 2. но вем бра 2012. го ди не, на ко јој су за по-
сле ни по но во упо зна ти са оба ве зом ре а го ва ња на на си ље или сум њу на на си ље,

 оде љен ске ста ре ши не су одр жа ле ро ди тељ ске са стан ке 5. но вем бра 2012. го ди не, 
на ко ји ма су ро ди те ље под се ти ли на са др жај Про то ко ла о по сту па њу у уста но ви у 
од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње;

да је по сле 29. но вем бра 2012. го ди не, С. Р. још пет пу та био при су тан у шко ли и да се ни-
шта слич но ни је де си ло.

Уз из ја шње ње је до ста вље на слу жбе на бе ле шка бр. 565 од 14. но вем бра 2012. го ди не ко ја 
је са чи ње на по во дом по сто ја ња сум ње на на си ље пре ма С. Р.

1.6. На зах тев По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти, а ра ди пот пу ног утвр ђи ва ња чи ње-
нич ног ста ња „Е. ш.” у К. до ста ви ла је до пу ну из ја шње ња, у ко јем је ди рек тор ка М. О. 
на ве ла:

да су из раз го во ра са школ ским по ли цај цем С. Р. утвр ди ли да је он тог да на био при су тан 
у шко ли и да му ни ко ни је при ја вио да је би ло про бле ма;

да школ ски по ли ца јац не мо же да до ста ви пи сме ну из ја ву без са гла сно сти на чел ни ка, 
али да сва ка ко не ма про блем да то и ура ди ка да бу де имао са гла сност;

да за по сле ни у шко ли ни су овла шће ни да узи ма ју из ја ву од школ ског по ли цај ца и да су се 
обра ти ли на чел ни ку по ли циј ске ста ни це у К. ка ко би им до ста ви ли из ја ву, али да она ни је 
сти гла у ро ку ко ји је био про пи сан да се од го во ри По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти.

У до пу ни из ја шње ња до ста ви ли су до пис бр. 12 од 21. ја ну а ра 2013. го ди не за По ли циј ску 
упра ву у Про ку пљу и из ја ву про фе сор ке Б. С.

1.7. У из ја ви про фе сор ке Б. С, на ве де но је:

да је 29. ок то бра 2012. го ди не за вре ме ве ли ког од мо ра са уче ни ком С. Р. оти шла до ка би-
не та ку вар ства због кон сул та ци ја са пред мет ним на став ни ком;

да је про ла зе ћи кроз ход ник до ка би не та ку вар ства би ло пу но уче ни ка у ход ни ку и да је 
чу ла до ба ци ва ња, ка да се окре ну ла пре ма уче ни ци ма и ре кла им да се ути ша ју.

.      
2.1. У то ку по ступ ка, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња и до ста вље них до ка за, уви дом у 

из во де из но вин ских чла на ка утвр ђе но је да је С. Р. дао из ја ву за ме ди је да је фи зич ки 
на пад нут у шко ли и да је на пад при ја вио по ли ци ји. У из ја ви за ме ди је је ре као да је 
де се так мла ди ћа на ко је је на и шао на пу ту до збор ни це кре ну ло за њим и уз ви ки ва ли 
су „Уби, уби пе де ра” и „Убиј, за ко љи да пе дер не по сто ји”. У из ја ви је ре као да је том 
при ли ком до био уда рац у пре де лу ле вог ра ме на. Та ко ђе, за ме ди је је на вео и да је у 
вре ме тра ја ња овог ин ци ден та до шла ње го ва раз ред на ста ре ши на Б. С, и да су се та да 
ре ак ци је уче ни ка сми ри ле али да ни су пре ста ле.
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2.2. Уви дом у ле кар ске на ла зе ко ји су до ста вље ни у до пу ни при ту жбе, утвр ђе но је да је док-
тор ка В. М. С. спе ци ја лист ки ња пси хи ја три је 31. ок то бра и 6. но вем бра 2012. го ди не пре-
пи са ла С. Р. те ра пи ју ле ко ви ма за сми ре ње и анк си о зност, као и да га је упу ти ла на пре глед 
код не у ро ло га. Уви дом у ле кар ски на лаз док тор ке ме ди ци не М. И. В, утвр ђе но је да му је 
29. ок то бра 2012. го ди не да ла упут за ин јек ци је ди кло фе на. Уви дом у ле кар ски на лаз док-
тор ке ме ди ци не Н. Д. До ма здра вља К. од 31. ок то бра 2012. го ди не под на ла зом и ми шље-
њем утвр ђе но је да је С. Р. сам до шао на пре глед и дао по да так да га је де се так вр шња ка 
фи зич ки на па ло због сек су ал не ори јен та ци је и да се то де си ло 29. ок то бра 2012. го ди не.

2.3. Уви дом у слу жбе ну бе ле шку ди рек тор ке „Е. ш.” у К. М. О. бр. 565 од 14. но вем бра 2012. 
го ди не, утвр ђе но је да С. Р. ни је при ја вио на си ље ди рек тор ки и школ ском по ли цај цу. 
Да љим уви дом у бе ле шку утвр ђе но је да је шко ла због овог ин ци ден та по кре ну ла ис-
тра гу и да су у то ку ис тра ге из ја ве да ле про фе сор ке Б. С. и К. В, до мар Р. Е. и уче ник М. Т, 
те да је на осно ву тих из ја ва ди рек тор ка утвр ди ла да ни је би ло фи зич ког на си ља. Исто 
та ко, у слу жбе ној бе ле шци се на во ди да је утвр ђе но да су С. Р. упу ће ни ко мен та ри ко ји 
се ти чу сек су ал не ори јен та ци је и да се ин ци дент од и грао за вре ме ве ли ког од мо ра. Да-
љим уви дом у слу жбе ну бе ле шку, утвр ђе но је да је 1. но вем бра 2012. го ди не одр жан 
са ста нак са Ти мом за за шти ту од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња на ко јем је 
до нет за кљу чак да се са уче ни ци ма по ја ча вас пит ни рад и под се те на об ли ке на си ља и 
да се раз ред на ста ре ши на В. М, оба ве за ла да по ја ча вас пит ни рад са сво јим оде ље њем 
III/2 у са рад њи са пе да го гом и ро ди те љи ма јер се ра ди о пр вом ни воу на си ља — со ци-
јал но на си ље, до ба ци ва ње. Та ко ђе, утвр ђе но је да је на одр жа ном На став нич ком ве ћу 
2. но вем бра 2012. го ди не, до нет за кљу чак да се ро ди те љи упо зна ју од но сно под се те 
на са др жи ну Про то ко ла о по сту па њу у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и 
за не ма ри ва ње, и да у са рад њи са шко лом пре ду зму пре вен тив не ак тив но сти.

2.4. Уви дом у до пис бр. 12 од 21. ја ну а ра 2013. го ди не На чел ни ку по ли циј ске ста ни це у К, 
По ли циј ске упра ве у П, утвр ђе но је да је ди рек тор ка „Е. ш.” у К. тра жи ла да јој до ста ве 
по дат ке ко ји се од но се на при сут ност школ ског по ли цај ца 29. ок то бра 2012. го ди не, 
за то што је С. Р. у при ту жби По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти на вео да школ ски 
по ли ца јац тог да на ни је био при су тан.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жбе и из ја шње ња, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла-
сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
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По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.221

3.3. Устав Ре пу бли ке Ср би је222 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред-
ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.223

3.4. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми-
на ци је224 где је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли-
ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или 
да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или 
њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко-
же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, 
вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та-
ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли-
ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан-
ству у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно 
прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. Чла ном 6. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је је 
про пи са но да не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па ли ца због ње-
го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства у ис тој или слич ној си ту а ци ји, би ло ко јим ак том, 
рад њом или про пу шта њем ста вља ју или су ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, или би 
мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај. Ре ле вант на је и од ред ба чл. 12. ко јом је 
за бра ње но уз не ми ра ва ње и по ни жа ва ју ће по сту па ње ко је има за циљ или пред ста вља 
по вре ду до сто јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, а на ро-
чи то ако се ти ме ства ра страх или не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће и увре дљи во окру же-
ње. Од ред ба ма чл. 15-27. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је де фи ни са ни су по себ ни 
слу ча је ви дис кри ми на ци је. По ред оста лог, чл. 21. про пи са но је да сва ко има пра во да 
се из ја сни о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји, а дис кри ми на тор ско по сту па ње због та квог 
из ја шња ва ња је за бра ње но. С об зи ром на окол но сти кон крет ног слу ча ја, за ње го во раз-
ма тра ње ре ле вант на је и од ред ба чл. 19. ко јом је про пи са на за бра на дис кри ми на ци је 
у обла сти обра зо ва ња и струч ног оспо со бља ва ња, сто га за бра ње но је ли цу или гру-
пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у вас пит-
но — обра зов ну уста но ву, или ис кљу чи ти их из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра ти ти 
мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним од но сно обра зов ним ак тив-
но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на чин 
нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.5. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња225 од ред бом чла на 44. про пи су је 
да су у уста но ви за бра ње не ак тив но сти ко је угро жа ва ју, ома ло ва жа ва ју, дис кри ми ни шу 
или из два ја ју ли ца, од но сно гру пе ли ца, из ме ђу оста лог, и по осно ву на ци о нал не, ет-

221 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
222 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
223 Чл. 21. Устав РС
224 Чл. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
225 „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011
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нич ке, је зич ке при пад но сти и имов ног ста ња. Та ко ђе, за бра ње но је и под сти ца ње или 
не спре ча ва ње на ве де них ак тив но сти. Под дис кри ми на ци јом ли ца или гру пе ли ца, за кон 
сма тра, сва ко не по сред но или по сред но, на отво рен или при кри вен на чин, ис кљу чи ва-
ње или огра ни ча ва ње пра ва и сло бо да, не јед на ко по сту па ње или про пу шта ње чи ње ња, 
од но сно нео прав да но пра вље ње раз ли ка по вла ђи ва њем или да ва њем пр вен ства.

3.6. За кон о мла ди ма226 та ко ђе про пи су је за бра ну дис кри ми на ци је, па је та ко од ред бом 
чла на 5. за бра ње но сва ко пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње пре ма мла ди-
ма, по сред но или не по сред но, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, 
на ци о нал не при пад но сти, вер ског убе ђе ња, је зи ка, дру штве ног по ре кла, имов ног ста-
ња, члан ства у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма, пси хич ког или фи-
зич ког ин ва ли ди те та, здрав стве ног ста ња, фи зич ког из гле да, сек су ал не ори јен та ци је, 
род ног иден ти те та и дру гог ствар ног, од но сно прет по ста вље ног лич ног свој ства.

             
3.7. На осно ву до ка за ко ји су до ста вље ни у то ку по ступ ка, мо же се кон ста то ва ти да је С. Р, 

ван ред ни уче ник „Е. ш.” у К, бо ра вио у шко ли 29. ок то бра 2012. го ди не, и да му је де се-
так уче ни ка то ком ве ли ког од мо ра у про сто ри ја ма шко ле упу ти ло ко мен та ре ко ји су се 
од но си ли на ње го ву сек су ал ну ори јен та ци ју. На осно ву тврд ње под но си те ља при ту жбе, 
и узи ма ју ћи у об зир да ди рек тор ка шко ле у из ја шње њу ни је спо ри ла са др жи ну ре чи 
ко је су му упу ће не, али је по твр ди ла да су ко мен та ри има ли ве зе са сек су ал ном ори јен-
та ци јом, мо же се за кљу чи ти да су С. Р. упу ће не ре чи „Уби, уби пе де ра” и „Убиј, за ко љи 
да пе дер не по сто ји”. Упу ће не вер бал не увре де од но си ле су се, да кле, ис кљу чи во на 
ње го ву сек су ал ну ори јен та ци ју, па је из ве сно да је сек су ал на ори јен та ци ја С. Р. би ла 
узрок за вер бал не ко мен та ре.

3.8. У то ку по ступ ка ни је мо гло да се утвр ди да је при ли ком ин ци ден та на ко ји се С. Р. при-
ту жу је, по ред вер бал ног до шло и до фи зич ког на па да, има ју ћи у ви ду да је С. Р. да вао 
из ја ве за ме ди је да је до фи зич ког на па да до шло као и да је то ре као ле ка ру при ли ком 
пре гле да, али да у из ја ва ма ко је је ди рек тор ка шко ле узе ла ни јед на осо ба ко ја је при су-
ство ва ла ин ци ден ту ни је по твр ди ла да је по сто ја ло фи зич ко на си ље, већ су сви твр ди ли 
да је су коб био вер ба лан.

3.9. По ве ре ни ца кон ста ту је да је ре чи ма ко је су уче ни ци шко ле упу ти ли С. Р, под но си те љу 
при ту жбе, из вр шен акт дис кри ми на ци је, и то та ко што су упо тре бље не ре чи и из ра зи 
ко је вре ђа ју ње го во до сто јан ство и из не те по ни жа ва ју ће при мед бе о сек су ал ној ори-
јен та ци ји. Ова кво по сту па ње има по себ ну те жи ну јер су увре дљи ве из ја ве и по ни жа-
ва ју ће при мед бе на ра чун под но си те ља при ту жбе из не те у шко ли, од но сно, вас пит но-
обра зов ној уста но ви.

3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је утвр ди ла да је С. Р. у ви ше на вра та тра жио 
при су ство школ ског по ли цај ца док бо ра ви у шко ли, има ју ћи у ви ду да је на кон јав ног из-
ра жа ва ња сво је сек су ал не ори јен та ци је био уз не ми ра ван и вер бал но на па дан у шко ли.

3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је узе ла у об зир да је на кон овог ин ци ден та 
ди рек тор ка шко ле са зва ла са ста нак са Ти мом за за шти ту од на си ља, зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња на ко јем је до нет за кљу чак да се са уче ни ци ма по ја ча вас пит ни рад и 

226 „Сл. гла сник РС”, бр. 50/2011
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под се те на об ли ке на си ља и том при ли ком се раз ред на ста ре ши на В. М, оба ве за ла да 
по ја ча вас пит ни рад са сво јим оде ље њем III/2 у са рад њи са пе да го гом и ро ди те љи ма. 
Сто га, по ве ре ни ца ко ри сти при ли ку да по хва ли шко лу ко ја је у овој си ту а ци ји по сту-
па ла пре ма Про то ко лу о по сту па њу у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и 
за не ма ри ва ње. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да још увек ни је до нет под за кон ски акт ко ји 
би ре гу ли сао на чи не по сту па ња уста но ва у слу ча је ви ма дис кри ми на ци је, Про то кол о 
по сту па њу у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње је је ди ни 
акт ко ји је шко ла има ла на рас по ла га њу у овој си ту а ци ји, уз ва же ће ан ти ди скри ми на-
ци о не про пи се. Та ко ђе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ко ри сти при ли ку да 
још јед ном227 ис так не ва жност и нео п ход ност до но ше ња под за кон ског ак та ко јим би се 
уре ди ли кри те ри ју ми за пре по зна ва ње дис кри ми на ци је у шко ла ма и утвр дио на чи ни 
су зби ја ња дис кри ми на ци је, исто вре ме но под се ћа ју ћи на од ред бе За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.228

3.12. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти по себ но на гла ша ва да иако су у овом кон крет-
ном слу ча ју акт дис кри ми на ци је из вр ши ли уче ни ци, не сум њи во је по сто ја ње од го вор-
но сти шко ле, под се ћа ју ћи на са др жи ну Про то ко ла о по сту па њу у уста но ви у од го во ру 
на на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње229 ко јим је уста но вље на ду жност шко ле да 
обез бе ди усло ве за си гур но и под сти цај но од ра ста ње и раз вој де те та и уче ни ка, за шти-
ту од свих об ли ка на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и со ци јал ну ре ин те гра ци ју 
де те та и уче ни ка ко је је из вр ши ло, од но сно би ло из ло же но на си љу, зло ста вља њу или 
за не ма ри ва њу. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се С. Р. јав но из ја снио о сво јој сек су ал ној 
ори јен та ци ји, као и да је, ка ко твр ди, због зло ста вља ња вр шња ка на пу стио ре дов но 
шко ло ва ње, шко ла је тре ба ло још та да да за поч не ин тен зи ван и кон ти ну и ра ни рад са 
уче ни ци ма на по ди за њу сте пе на то ле ран ци је и при хва та ња раз ли чи то сти јер је, пре 
све га има ју ћи у ви ду не га ти ван ве ћин ски став дру штва пре ма ЛГБТ по пу ла ци ји, мо гла 
прет по ста ви ти да по сто ји ри зик од на си ља и зло ста вља ња. Шко ла је, ме ђу тим, про пу-
сти ла да пре ду зме пре вен тив не ак тив но сти ко је су про пи са не Про то ко лом о по сту па њу 
у уста но ви у од го во ру на на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње, као што је по ди за ње 
ни воа све сти и осе тљи во сти уче ни ка за пре по зна ва ње на си ља, зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња, не го ва ње ат мос фе ре са рад ње и то ле ран ци је у ко јој се не то ле ри ше на си ље, 
зло ста вља ње и за не ма ри ва ње. Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да шко ла ни је 
бла го вре ме но пред у зе ла од го ва ра ју ће ме ре ко ји ма би пред у пре ди ла дис кри ми на ци ју, 
што је по мо гло да се дис кри ми на то ран став уче ни ка пре ма ЛГБТ по пу ла ци ји одр жи и да 
до ђе ин ци ден та на ко ји се С. Р. при ту жу је.

3.13. При ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је има ла 
у ви ду да су осо бе дру га чи је сек су ал не ори јен та ци је, у Ср би ји тре нут но јед на од нај у гро-
же ни јих дру штве них гру па и да се сва ко днев но су сре ћу са број ним прет ња ма, уз не ми ра-
ва њем и про бле ми ма у дру штву. Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти сма тра да по себ на па жња мо ра да се по све ти спре ча ва њу по ја ва ома ло ва жа-
ва ња, уз не ми ра ва ња и по ни жа ва ју ћег по сту па ња, као и да сви над ле жни др жав ни ор га ни 
мо ра ју од луч но да ре а гу ју та ко што ће пред у зи ма ти ме ре про тив свих оних ко ји сво јим 
из ја ва ма и по ступ ци ма иза зи ва ју мр жњу и не тр пе љи вост пре ма ЛГБТ по пу ла ци ји.

227 Ре до ван го ди шњи из ве штај По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти за 2011. го ди ну, оде љак 9. Пре по ру ке за су зби ја ње дис-
кри ми на ци је и уна пре ђе ње рав но прав но сти, тач ка 9.

228 Чл. 171 ст. 1.
229 „Сл. гла сник РС”, бр. 30/10
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.   
„Е. ш.” из К. ни је бла го вре ме но пред у зе ла од го ва ра ју ће ме ре ра ди пре ва зи ла же ња дис-

кри ми на тор ног ста ва уче ни ка пре ма ЛГБТ по пу ла ци ји и спре ча ва ња дис кри ми на ци је С. Р. на 
осно ву ње го ве сек су ал не ори јен та ци је, што је до при не ло да не ко ли ко уче ни ка 29. ок то бра 
2012. го ди не дис кри ми ни ше С. Р. упу ћи ва њем вер бал них ко мен та ра увре дљи ве и уз не ми ру-
ју ће са др жи не, ко ји су се од но си ли на ње го ву сек су ал ну ори јен та ци ју, што је су прот но чла ну 
12. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, ко ји за бра њу је уз не ми ра ва ње и по ни жа ва ју ће по сту-
па ње ко је има за циљ или пред ста вља по вре ду до сто јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву 
њи хо вог лич ног свој ства. Про пу шта њем да бла го вре ме но пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре ра ди 
спре ча ва ња дис кри ми на ци је, „Е. ш.” из К. по вре ди ла је члан 44. За ко на о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је „Е. ш.” из К:

5.1. Да без од ла га ња пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти да сви 
за по сле ни у школ ској уста но ви про ђу обу ку/струч но уса вр ша ва ње на те му за бра не дис-
кри ми на ци је по осно ву сек су ал не ори јен та ци је и дру гим лич ним свој стви ма, ка ко би се 
обез бе ди ла ве ћа сен зи би ли са ност свих за по сле них.

5.2. Да без од ла га ња пре ду зме све нео п ход не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се кроз 
од го ва ра ју ће про гра ме, обу ке и еду ка ци је ме ђу уче ни ци ма/ца ма раз ви јао дух то ле ран-
ци је, при хва та ња раз ли чи то сти и не ди скри ми на тор ног по на ша ња.

По треб но је да „Е. ш.” у К. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни-
ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко „Е. ш.” у К. не по сту пи по 
пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив 
ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти мо же о то ме оба ве сти ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Н. Ј. из Б. про тив Ми ни стар ства про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја РС због дис кри ми на ци је на осно ву

по ро дич ног ста ту са 

бр. 07-00-425/2012-01 / 15.3.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе ко ју је под нео Н. Ј. из Б. про тив 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, због на чи на до ка зи ва ња 

при пад но сти осе тљи вој дру штве ној гру пи ко ји је про пи сан кон кур сом за до де лу сту-
дент ских сти пен ди ја за школ ску 2012/13 го ди ну. На и ме, у кон кур су за до де лу сту дент-
ских сти пен ди ја за школ ску 2012/2013. го ди ну пред ви ђе но је да за сти пен ди ју мо гу да 
кон ку ри шу и кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па, а у ову ка те го ри ју, из ме ђу 
оста лог, свр ста не су и јед но ро ди тељ ске по ро ди це. За кон ку ри са ње за ову ка те го ри ју 
по треб но је до ста ви ти, по ред оста ле до ку мен та ци је, из вод из ма тич не књи ге умр лих 
за пре ми ну лог ро ди те ља. Сту дент ко ји је под нео при ту жбу на вео је да он је сте из јед-
но ро ди тељ ске по ро ди це, али да ње гов дру ги ро ди тељ ни је пре ми нуо, већ ни је уоп ште 
упи сан у из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, да због то га ни је мо гао да до ста ви из вод 
из ма тич не књи ге умр лих. Има ју ћи у ви ду да на кон кур су ни је ран ги ран у окви ру по-
себ не ка те го ри је, јер ни је имао ком плет ну до ку мен та ци ју, сма тра да је дис кри ми ни-
сан на осно ву лич ног свој ства — по ро дич ног ста ту са. Ми ни стар ство про све те, ко је је 
рас пи са ло кон курс, на ве ло је у свом из ја шње њу да се као до каз да кан ди дат при па да 
ка те го ри ји „јед но ро ди тељ ска по ро ди ца” зах те ва умр ли ца јед ног ро ди те ља, али да се 
при хва та и из вод из ма тич не књи ге ро ђе них у ко јем ни је упи са но име јед ног ро ди те-
ља. То ком по ступ ка је утвр ђе но да је од ре ђи ва њем ова квог на чи на до ка зи ва ња, ко јим 
пра во да се за ову сти пен ди ју при ја ве има ју ис кљу чи во сту ден ти и сту дент ки ње чи ји 
је је дан ро ди тељ пре ми нуо, ис кљу че ни су, без ика квог раз ло га, сту ден ти ко ји не ма ју 
упи сан по да так о оцу у ма тич ној књи зи ро ђе них, без об зи ра што еви дент но при па да-
ју по ро ди ци у ко јој по сто ји са мо је дан ро ди тељ. Ти ме су сту ден ти ко ји не ма ју упи сан 
по да так о оцу у ма тич не књи ге ро ђе них ста вље ни у не рав но пра ван по ло жај у од но су 
на сту ден те ко ји ма је је дан ро ди тељ пре ми нуо, јер им је ус кра ће на мо гућ ност да се 
при ја ве за сту дент ску сти пен ди ју у ка те го ри ји јед но ро ди тељ ске по ро ди це. Има ју ћи у 
ви ду циљ про пи си ва ња по себ них ранг ли ста сту дент ских сти пен ди ја за осе тљи ве дру-
штве не гру пе и ка те го ри ју јед но ро ди тељ ске по ро ди це, не по сто ји није дан објек ти ван 
и ва љан раз лог да у са мом кон кур су не бу де на ве де но да се при пад ност јед но ро ди тељ-
ској по ро ди ци до ка зу је из во дом из ма тич не књи ге умр лих или из во дом из ма тич не 
књи ге ро ђе них. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да је Ми ни стар-
ство про све те ста ви ло у не јед нак по ло жај кан ди да те из јед но ро ди тељ ских по ро ди ца 
ко ји ма отац ни је упи сан у ма тич ну књи гу ро ђе них. Због то га је Ми ни стар ству про све те 
упу ти ла пре по ру ку да из ме ни пра ви ла ко ји ма кан ди да ти до ка зу ју при пад ност ка те-
го ри ји јед но ро ди тељ ске по ро ди це, као и да убу ду ће при ли ком од ре ђи ва ња усло ва за 
до би ја ње сту дент ских сти пен ди ја не кр ше од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.
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.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра тио Н. Ј. из Б. због до ку мен-

та ци је ко ју је по треб но до ста ви ти при ли ком при ја ве на кон курс за сту дент ску сти пен ди-
ју као осе тљи ва дру штве на гру па, у ка те го ри ји јед но ро ди тељ ска по ро ди ца.

1.2. У при ту жби је на вео:

да је при ли ком при ку пља ња до ку ме на та за при ја ву на кон курс за сту дент ску сти пен ди ју 
за школ ску 2012/2013. го ди ну, на и шао на пре пре ку ка да је на ме ра вао да се при ја ви у ка-
те го ри ји осе тљи вих дру штве них гру па;

да је усло ви ма за до де лу сту дент ских сти пен ди ја за школ ску 2012/2013. го ди ну про пи-
са но да за сти пен ди ју мо гу да кон ку ри шу и кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па 
и да су у ову ка те го ри ју, из ме ђу оста лог, свр ста не јед но ро ди тељ ске по ро ди це, док се у 
до ку мен ти ма ко је је по треб но до ста ви ти ка ко би кан ди дат/ки ња апли ци рао/ла за ову 
ка те го ри ју тра жи из вод из ма тич не књи ге умр лих за пре ми ну лог ро ди те ља;

да он је сте из јед но ро ди тељ ске по ро ди це, али да ње гов дру ги ро ди тељ ни је пре ми нуо, 
већ ни је уоп ште упи сан у ње гов из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, па сто га ни је мо гао да 
до ста ви из вод из ма тич не књи ге умр лих;

да се са истом пре пре ком су срео и про шле го ди не ка да је кон ку ри сао за до де лу сту дент-
ског кре ди та за школ ску 2011/2012. го ди ну као при пад ник осе тљи ве дру штве не ка те го ри-
је у ка те го ри ји јед но ро ди тељ ске по ро ди це, и да тај кре дит ни је до био јер ни је мо гао да 
до ка же да је из јед но ро ди тељ ске по ро ди це, па се ње го ва до ку мен та ци ја тре ти ра ла као 
не пот пу на, као и да је из ја вио жал бу на од лу ку, али ни је до био од го вор;

да је упра во због ис ку ства од про шле го ди не, прет по ста вљао да ће га опет од би ти, па се 
ове го ди не ни је при ја вио као при пад ник осе тљи ве дру штве не гру пе, већ је при ја ву за сти-
пен ди ју по слао под оп штим усло ви ма;

да сма тра да је ова квим на чи ном до ка зи ва ња при пад но сти осе тљи вој дру штве ној гру пи 
ус кра ћен да ко ри сти пра во на кре дит или сти пен ди ју у овој ка те го ри ји, иако он је сте из 
јед но ро ди тељ ске по ро ди це, са мо што му је дан ро ди тељ ни је пре ми нуо, већ ни је ни упи-
сан у ма тич не књи ге;

да сма тра да је дис кри ми ни сан на осно ву лич ног свој ства — по ро дич ног ста ту са.

1.3. Уз при ту жбу су под не ти сле де ћи до ка зи: ко пи ја из во да из ма тич не књи ге ро ђе них, кон-
курс за до де лу сту дент ских кре ди та за школ ску 2011/2012. и 2012/2013. го ди ну, кон курс 
за до де лу сту дент ских сти пен ди ја за школ ску 2011/2012. и 2012/2013. го ди ну.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је по сту пак у ци љу утвр ђи ва ња прав-
но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је,230 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ми ни стра 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, по моћ ни ка ми ни стра и ру ко во ди о ца гру пе за 
уче нич ке и сту дент ске кре ди те и сти пен ди је Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја.

1.5. У за јед нич ком из ја шње њу ми ни стра и по моћ ни ка ми ни стра про све те, на ве де но је:

да су уви дом у кон курс ну до ку мен та ци ју ко ја је још увек у фа зи об ра де, за кљу чи ли да је 
до ку мен та ци ја Н. Ј. об ра ђе на, да се на ла зи у пре гле ду уне тих зах те ва од 26. но вем бра 

230 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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до 4. де цем бра 2012. го ди не, и да ис пу ња ва усло ве за до де лу сту дент ске сти пен ди је за 
школ ску 2012/2013. го ди ну;

да као до каз да кан ди дат/ки ња при па да ка те го ри ји „јед но ро ди тељ ска по ро ди ца” под ра-
зу ме ва ју умр ли цу јед ног ро ди те ља, али да се при хва та и из вод из ма тич не књи ге ро ђе них 
где име јед ног ро ди те ља ни је упи са но, што је слу чај са Н. Ј.

1.6. Уз из ја шње ње до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: пре глед уне тих зах те ва од 26. но вем бра 
до 4. де цем бра 2012. го ди не и до ку мен та ци ја за сту ден та Н. Ј.

1.7. У до пу ни при ту жбе а по во дом на во да из из ја шње ња, Н. Ј. је на вео:

да је та чан на вод ми ни стар ства да је до био сти пен ди ју, али на гла ша ва да је то ис кљу чи во 
због оства ре ног успе ха у прет ход ној го ди ни, свих по ло же них ис пи та и про се ком 8,97;

да још јед ном на по ми ње да се про шле го ди не при ја вио као при пад ник осе тљи ве дру штве-
не гру пе и ни је до био кре дит, а да се са да при ја вио под оп штим усло ви ма за сти пен ди ју.

.      
2.1. Уви дом у кон курс за до де лу сту дент ских сти пен ди ја сту ден ти ма ви со ко школ ских уста но-

ва у Ре пу бли ци Ср би ји за школ ску 2012/2013. го ди ну ко ји је об ја вљен у сеп тем бру 2012. 
го ди не, у одељ ку о усло ви ма за до де лу сту дент ских сти пен ди ја утвр ђе но је да кан ди да ти 
из осе тљи вих дру штве них гру па (ма те ри јал но угро же не по ро ди це, де ца без ро ди тељ ског 
ста ра ња, јед но ро ди тељ ске по ро ди це, ром ска на ци о нал на ма њи на, ли ца са ин ва ли ди те-
том, ли ца са хро нич ним бо ле сти ма, ли ца чи ји су ро ди те љи не ста ли или су кид на по ва ни 
на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је и на те ри то ри ји бив ше СФРЈ, из бе гли це и ра се ље на ли ца, 
по врат ни ци по спо ра зу му о ре ад ми си ји и де пор то ва ни сту ден ти) има ју пра во да под не су 
зах тев да се по себ но ран ги ра ју у окви ру на мен ски опре де ље ног бро ја, при ме ном бла жих 
кри те ри ју ма, у скла ду са за ко ном и пра вил ни ком. Уви дом у оде љак II кон кур са, утвр ђе-
но је да кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па, по ред до ку ме на та ко је до ста вља ју 
сви кан ди да ти/ки ње, под но се и до ку мен та ци ју ко јом до ка зу ју при пад ност осе тљи вој дру-
штве ној гру пи, па је та ко за кан ди да те/ки ње из јед но ро ди тељ ских по ро ди ца про пи са но да 
као до каз под не су из вод из ма тич не књи ге умр лих за пре ми ну лог ро ди те ља.

2.2. Уви дом у ко пи ју из во да из ма тич не књи ге ро ђе них Н. Ј, утвр ђе но је да по да так о оцу не 
по сто ји, од но сно ни је упи сан у ма тич ну књи гу ро ђе них.

2.3. Уви дом у при ја ву за до де лу сту дент ске сти пен ди је бр. 1071-14, утвр ђе но је да је Н. Ј. 
кон ку ри сао за до де лу сту дент ске сти пен ди је, да је уз при ја ву до ста вио уве ре ње о упи су 
дру ге го ди не и да се ње го ве сту ди је фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, уго вор о 
сту дент ској сти пен ди ји, ко пи ју лич не кар те и из вод из ма тич не књи ге ро ђе них.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту це-

ни ла је на во де из при ту жбе и из ја шње ња, до ка зе ко ји су при ло же ни, као и ре ле вант не 
прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

3.2. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но утвр ди ти да ли је про пи си ва њем до ку мен-
та ци је ко ју је по треб но до ста ви ти ка ко би се до ка за ла при пад ност јед но ро ди тељ ској 
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по ро ди ци као осе тљи вој дру штве ној гру пи, ка те го ри ја сту де на та ко ја не ма упи са ног 
јед ног ро ди те ља у ма тич ним књи га ма, ста вље на у не јед нак по ло жај.

  
3.3. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.231

3.4. Устав Ре пу бли ке Ср би је232 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред-
ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.233

3.5. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је234 где је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке 
или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да-
ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи-
ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у по-
ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет по-
ста вље ним лич ним свој стви ма. Чла ном 8. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је је про пи са-
но да по вре да на че ла јед на ких пра ва и оба ве за по сто ји ако се ли цу или гру пи ли ца, због 
ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства, нео прав да но ус кра ћу ју пра ва и сло бо де или 
на ме ћу оба ве зе ко је се у ис тој или слич ној си ту а ци ји не ус кра ћу ју или не на ме ћу дру гом 
ли цу или гру пи ли ца, ако су циљ или по сле ди ца пред у зе тих ме ра нео прав да ни, као и ако 
не по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе тих ме ра и ци ља ко ји се овим ме ра ма оства ру је.

3.6. За кон о ви со ком обра зо ва њу235 у чл. 4. ст. 1. т. 4. про пи су је за бра ну свих ви до ва дис кри-
ми на ци је. Чла ном 86. ст. 2. т. 8. про пи са но је да сту дент ви со ко школ ске уста но ве има 
пра во на раз ли чи тост и за шти ту од дис кри ми на ци је.

231 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
232 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
233 Чл. 21. Уста ва РС
234 Чл. 2.
235 „Сл. гла сник РС”, бр. 76/05, 100/07 — аутен тич но ту ма че ње, 97/08, 44/10 i 93/12
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3.7. На осно ву до ка за ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу и из ја шње ње, утвр ђе но је да је Н. Ј. 

као сту дент дру ге го ди не на А. ф. Уни вер зи те та у Бе о гра ду, кон ку ри сао за до де лу сту-
дент ских сти пен ди ја за школ ску 2012/2013. го ди ну. Пре ма на во ди ма из из ја шње ња и 
до ста вље ној до ку мен та ци ји, мо же се кон ста то ва ти да Н. Ј. ис пу ња ва усло ве за до де лу 
сту дент ске сти пен ди је.

3.8. С об зи ром на утвр ђе но чи ње нич но ста ње, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да је са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, тре ба ло ис пи та ти да ли је 
тра же на до ку мен та ци ја ко ју кан ди да ти тре ба да до ста ве при ли ком при ја вљи ва ња на 
кон курс за до де лу сту дент ских сти пен ди ја за школ ску 2012/2013. го ди ну ка ко би до ка-
за ли при пад ност од ре ђе ној гру пи, у су прот но сти са им пе ра тив ним про пи си ма ко ји ма 
је дис кри ми на ци ја за бра ње на и ко ји су оба ве зу ју ћи за све. Ана ли зом тра же них до ку-
ме на та ко ји се до ста вља ју при ли ком при ја ве на кон курс за сту дент ске сти пен ди је са 
аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гих ре ле вант них про пи са, утвр ђе но је 
да су, с об зи ром на по треб ну до ку мен та ци ју ко јом се до ка зу је при пад ност јед но ро ди-
тељ ској ка те го ри ји, очи глед но ста вље не у не јед нак по ло жај осо бе из јед но ро ди тељ-
ских по ро ди ца ко је не ма ју упи сан по да так о оцу у ма тич ним књи га ма ро ђе них. Да би се 
ис пи та ло да ли је утвр ђе ним на чи ном до ка зи ва ња при пад но сти пред ви ђе ним ка те го-
ри ја ма на кон кур су за до де лу сту дент ских сти пен ди ја по вре ђе но на че ло јед на ких пра ва 
и оба ве за, по треб но је раз мо три ти да ли по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да 
се по је ди ним ка те го ри ја ма сту де на та ко ји су из јед но ро ди тељ ских по ро ди ца ус кра ти 
мо гућ ност при ја ве за сту дент ску сти пен ди ју као осе тљи вој дру штве ној гру пи. То под ра-
зу ме ва ис пи ти ва ње: a) да ли је циљ ко ји се по сти же овом ме ром до пу штен и оправ дан 
и б) да ли се циљ/или ци ље ви мо гао по сти ћи са мо про пи са ном ме ром, од но сно да ли 
по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе тих ме ра и ци ље ва ко ји се том ме ром оства ру ју.

3.9. Не спор но је да је у над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во-
ја236 да до но си по себ не ме ре у ци љу уна пре ђе ња дру штве не бри ге о об да ре ним уче ни-
ци ма и сту ден ти ма, уре ђу је бли же усло ве за оства ри ва ње пра ва уче ни ка и сту де на та на 
уче нич ки од но сно сту дент ски кре дит и сти пен ди ју, кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ре до-
сле да, на чин оства ри ва ња пра ва уче ни ка и сту де на та на кре дит и сти пен ди ју, при ме ну 
бла жих кри те ри ју ма за уче ни ке, од но сно сту ден те из осе тљи вих дру штве них гру па и на-
чин во ђе ња еви ден ци је о одо бре ним уче нич ким и сту дент ским кре ди ти ма и сти пен ди-
ја ма.237 У скла ду с тим, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја има пра во 
да из свог бу џе та из два ја сред ства за раз ли чи те об ли ке по мо ћи сту ден ти ма и сту дент-
ки ња ма, да утвр ђу је пра ви ла за рас по де лу тих сред ста ва и да их у скла ду са про пи си ма 
рас по де љу је. То пра во се ни на ко ји на чин не до во ди у пи та ње. Шта ви ше, спрем ност 
да део рас по ло жи вих сред ста ва усме ри на ма те ри јал ну по др шку и по моћ осе тљи вим 
дру штве ним гру па ма, пред ста вља по зи ти ван при мер по др шке. Са гле да ва ју ћи из не те 
чи ње ни це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је циљ про пи си ва ња по-
себ них ранг ли ста сту дент ских сти пен ди ја за осе тљи ве дру штве не гру пе, укљу чу ју ћи и 
ка те го ри ју јед но ро ди тељ ских по ро ди ца, до пу штен и оправ дан.

3.10. Има ју ћи у ви ду оправ да ни и до пу ште ни циљ про пи си ва ња по себ них ранг ли ста сту-
дент ских сти пен ди ја за осе тљи ву дру штве ну гру пу, би ло је по треб но из вр ши ти ана ли-

236 „Сл. гла сник РС”, бр. 72/12 За кон о ми ни стар стви ма, чл. 12.
237 Пра вил ник о уче нич ким и сту дент ским кре ди ти ма и сти пен ди ја ма „Сл. гла сник РС”, бр. 46/10, 47/11 и 56/12, чл. 1.
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зу тра же не до ку мен та ци је ко ју је по треб но до ста ви ти при ли ком при ја ве за сту дент ску 
сти пен ди ју као осе тљи ва дру штве на гру па у ка те го ри ји јед но ро ди тељ ска по ро ди ца, 
ко ја је про пи са на кон кур сом за до де лу сту дент ских сти пен ди ја за школ ску 2012/2013. 
го ди ну. Ана ли за тра же не до ку мен та ци је ко јом се при пад ност ка те го ри ји јед но ро ди-
тељ ске по ро ди це до ка зу је ис кљу чи во до ста вља њем из во да из ма тич не књи ге умр лих 
за пре ми ну лог ро ди те ља, по ка зу је да овај на чин до ка зи ва ња при пад но сти јед но ро ди-
тељ ској по ро ди ци не ма објек тив но и ра зум но оправ да ње.

На и ме, Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је пра во на јед на кост сви ма, док За кон о за бра ни 
дис кри ми на ци је за бра њу је ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње и да ва ње пр вен ства у од но су на 
не ко лич но свој ство. Од ре ђи ва њем на чи на до ка зи ва ња ко јим пра во да се за сту дент ску 
сти пен ди ју као при пад ни ци/е осе тљи ве дру штве не гру пе у ка те го ри ји јед но ро ди тељ ска 
по ро ди ца при ја ве има ју ис кљу чи во сту ден ти и сту дент ки ње чи ји је је дан ро ди тељ пре-
ми нуо, ис кљу че ни су, без ика квог раз ло га, сту ден ти ко ји не ма ју упи сан по да так о оцу у 
ма тич ној књи зи ро ђе них, без об зи ра на чи ње ни цу што при па да ју по ро ди ци где по сто ји 
са мо је дан ро ди тељ. Ти ме су сту ден ти ко ји не ма ју упи сан по да так о оцу у ма тич не књи ге 
ро ђе них ста вље ни у не рав но пра ван по ло жај у од но су на сту ден те ко ји ма је је дан ро ди тељ 
пре ми нуо, јер им је ус кра ће на мо гућ ност да се при ја ве за сту дент ску сти пен ди ју као при-
пад ни ци јед но ро ди тељ ске по ро ди це. Има ју ћи у ви ду циљ про пи са не ме ре и по сле ди це 
ко је про пи са на до ку мен та ци ја ко јом се до ка зу је при пад ност овој гру пи про из во ди, у од-
но су на сту ден те ко ји не ма ју упи сан по да так о оцу у ма тич не књи ге ро ђе них, очи глед но је 
да не по сто ји сра зме ра из ме ђу пред у зе те ме ре и ци ља ко ји се њо ме оства ру је.

3.11. Од Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја за тра же но је да се у из ја шње-
њу на на во де из при ту жбе, из ме ђу оста лог, из ја сни и о то ме шта се тач но под ра зу ме ва 
под пој мом „јед но ро ди тељ ска по ро ди ца”, и шта се де ша ва са кан ди да ти ма/ки ња ма 
ко ји/е кон ку ри шу за сту дент ске сти пен ди је као при пад ни ци осе тљи ве дру штве не гру пе 
из ка те го ри је јед но ро ди тељ ска по ро ди ца, у си ту а ци ји ка да не ма ју упи сан по да так о оцу 
у ма тич ној књи зи ро ђе них.

У из ја шње њу Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је на ве де но шта 
се тач но под ра зу ме ва под пој мом „јед но ро ди тељ ска по ро ди ца”, од но сно да ли се под 
тим пој мом под ра зу ме ва са мо си ту а ци ја ка да је је дан од ро ди те ља пре ми нуо, што би 
се из по треб не до ку мен та ци је ко јом се до ка зу је при пад ност тој ка те го ри ји мо гло за-
кљу чи ти. У по гле ду на во да из из ја шње ња да се при хва та ју и при ја ве кан ди да та ко ји не 
до ста ве из вод из ма тич не књи ге умр лих већ уме сто то га до ста ве из вод из ма тич не књи-
ге ро ђе них у ко ји ма ни је упи сан по да так о оцу, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
кон ста ту је да је по хвал но што ми ни стар ство при хва та и ове при ја ве, али на гла ша ва да 
ова тврд ња ни је пот кре пље на до ка зом. На и ме, пре ћут но при хва та ње из во да из ма тич-
не књи ге ро ђе них у ко јем ни је упи сан по да так о оцу, као до каз при пад но сти јед но ро ди-
тељ ској по ро ди ци, до во ди сту ден те ко ји ма ова ква прак са ми ни стар ства ни је по зна та у 
не рав но пра ван по ло жај у од но су на оне ко ји ма је ова ква прак са ми ни стар ства по зна та. 
То по твр ђу ју на во ди Н. Ј, ко ји је кон ку ри сао за до де лу сту дент ског кре ди та у школ ској 
2011/2012. го ди ни као при пад ник осе тљи ве дру штве не гру пе у ка те го ри ји јед но ро ди-
тељ ска по ро ди ца и да је пу тем те ле фо на до био ин фор ма ци ју да је ње го ва при ја ва од-
ба че на због не пот пу не до ку мен та ци је. За то По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
кон ста ту је да не по сто ји ни ти је дан објек ти ван и ва љан раз лог да се у са мом кон кур су 
не на ве де да се при пад ност јед но ро ди тељ ској по ро ди ци до ка зу је из во дом из ма тич не 
књи ге умр лих или из во дом из ма тич не књи ге ро ђе них. Ти ме би са ми кан ди да ти/ки ње 
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ко ји су из јед но ро ди тељ ских по ро ди ца има ли пот пу ну из ве сност при ли ком кон ку ри са-
ња и би ли у јед на ком по ло жа ју у по гле ду мо гућ но сти до ка зи ва ња свог ста ту са.

3.12. Про пи си ва њем пра ви ла да се при ли ком кон ку ри са ња за до де лу сту дент ских сти пен ди-
ја при пад ност ка те го ри ји „јед но ро ди тељ ска по ро ди ца” до ка зу је до ста вља њем из во да 
из ма тич не књи ге умр лих за пре ми ну лог ро ди те ља, Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја ста ви ло је у не јед нак по ло жај кан ди да те/ки ње из јед но ро ди тељ-
ских по ро ди ца ко ји ма отац ни је упи сан у ма тич ну књи гу ро ђе них, у по гле ду мо гућ но сти 
да се при ја ве за до де лу сту дент ских сти пен ди ја као при пад ни ци јед но ро ди тељ ске по-
ро ди це, чи ме их је дис кри ми ни са ло по осно ву њи хо вог по ро дич ног ста ту са.

.   
Кон кур сом за до де лу сту дент ских сти пен ди ја сту ден ти ма ви со ко школ ских уста но ва у Ре пу-

бли ци Ср би ји за школ ску 2012/2013. го ди ну, ко ји је об ја вљен у сеп тем бру 2012. го ди не и ко-
јим су про пи са ни усло ви оства ри ва ња пра ва на сту дент ску сти пен ди ју за школ ску 2012/2013. 
го ди ну за осе тљи ве дру штве не гру пе у ка те го ри ји јед но ро ди тељ ска по ро ди ца, као и од ре ђи-
ва њем да се при пад ност тој ка те го ри ји до ка зу је из во дом из ма тич не књи ге умр лих, по вре-
ђе но је на че ло јед на ко сти јер су у не јед нак по ло жај ста вље ни кан ди да ти/ки ње из јед но ро-
ди тељ ских по ро ди ца ко ји не ма ју упи са ног јед ног ро ди те ља у ма тич ним књи га ма у од но су на 
кан ди да те/ки ње ко ји ма је је дан ро ди тељ пре ми нуо, чи ме је из вр ше на дис кри ми на ци ја по 
осно ву по ро дич ног ста ту са.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех-

но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је да:

5.1. Из ме ни пра ви ла ко ји ма кан ди да ти/ки ње до ка зу ју при пад ност ка те го ри ји јед но ро ди-
тељ ске по ро ди це ка ко би ка ко би се свим сту ден ти ма ко ји при па да ју јед но ро ди тељ ској 
по ро ди ци омо гу ћи ло оства ри ва ње пра ва на сту дент ску сти пен ди ју под јед на ким усло-
ви ма.

5.2. Убу ду ће во ди ра чу на да при ли ком од ре ђи ва ња усло ва за до би ја ње сту дент ских сти-
пен ди ја не кр ши од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, од но сно да се су здр жи од 
нео прав да ног пра вље ња раз ли ке или не јед на ког по сту па ња и про пу шта ња (ис кљу чи-
ва ња, огра ни ча ва ња или да ва ња пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе ли ца, ко је се 
за сни ва на не ком лич ном свој ству.

По треб но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја оба ве сти По ве ре-
ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма у ци љу спро во ђе ња ове пре по-
ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја не по сту пи по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то 
ре ше ње о из ри ца њу ме ре опо ме не, про тив ко јег ни је до пу ште на жал ба, а за слу чај да 
ово ре ше ње не спро ве де, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ће о то ме оба ве сти-
ти јав ност пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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Притужбa A. ж. ц. прoтив цeнтaрa зa сoциjaлни рaд
збoг дискриминaциje на oснoву имoвнoг стaњa у oблaсти

сoциjaлнe зaш титe 

бр. 07-00-401/2013-02 / 15.10.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жби А. ж. ц. из Б. ко је су под не-
те про тив цен та ра за со ци јал ни рад из Бој ни ка, Кни ћа, Кур шу мли је. Ме две ђе, 

Уба, Ћу при је, Чач ка, Бач ке То по ле, Бе че ја, Ти те ла, Ка њи же, Ста ре Па зо ве, За је ча ра, 
Про ку пља и Ари ља. При ту жбе су под не те по во дом од лу ка ових цен та ра за со ци јал-
ни рад да на осно ву кри те ри ју ма „со цио-ма те ри јал на угро же ност”, из ме сте од ре ђе ни 
број де це из по ро ди ца по ре кла и обез бе де им сме штај у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. 
У то ку по ступ ка ни је утвр ђе но да је си ро ма штво де це и њи хо вих по ро ди ца био је ди ни 
кри те ри јум за из ме шта ње ове де це из по ро ди ца по ре кла и за сни ва ња хра ни тељ ства, 
већ су код ве ћи не по ро ди це, по ред очи глед ног си ро ма штва, по сто ја ли и дру ги про-
бле ми ко ји су мо гли до при не ти од лу ци да се де те/де ца сме сте у хра ни тељ ску по ро-
ди цу. Ме ђу тим, еви дент но је да цен три за со ци јал ни рад у сво јим из ја шње њи ма ни су 
по ну ди ли де таљ но обра зло же ње за од лу ке о сме шта ју де це у хра ни тељ ске по ро ди це, 
већ су из не ли са мо сво је струч не ква ли фи ка ци је, та ко да у по је ди ним слу ча је ви ма ни-
су са свим ја сни кри те ри ју ми за до но ше ње од лу ка да се „со цио-ма те ри јал но угро же на 
де ца” сме сте у хра ни тељ ске по ро ди це. У на во ди ма из из ја шње ња по је ди них цен та ра 
уоче ни су род ни сте ре о ти пи и пред ра су де у од но су на же не, од но сно мај ке, при ли ком 
за у зи ма ња ста ва о њи хо вим ро ди тељ ским ком пе тен ци ја ма. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти, на осно ву овла шће ња да пре по ру чу је ор га ни ма јав не вла сти и дру-
гим ли ци ма ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти, да ла је пре по ру ку цен три ма за со-
ци јал ни рад из Бој ни ка, Кни ћа, Кур шу мли је, Ме две ђе, Уба, Ћу при је, Чач ка, Бач ке 
То по ле, Бе че ја, Ти те ла, Ка њи же, Ста ре Па зо ве, За је ча ра, Про ку пља и Ари ља да при-
ли ком до но ше ња од лу ке о из ме шта њу де те та из по ро ди ца по ре кла, имов но ста ње, од-
но сно, ма те ри јал на угро же ност по ро ди це ни у ком слу ча ју не бу де је ди ни кри те ри јум 
за сме штај де це у по ро дич ни сме штај, те да сво је од лу ке и ми шље ња о ро ди тељ ским 
ком пе тен ци ја ма мај ки не за сни ва ју по ла зе ћи од сте ре о тип ног „мо де ла” по на ша ња 
же на као су пру га и мај ки. По ве ре ни ца је пре по ру чи ла цен три ма да у по гле ду де це из 
ко ри снич ке гру пе „со цио-ма те ри јал но угро же но де те”, ко ја се још увек на ла зе у хра-
ни тељ ским по ро ди ца ма пре и спи та ју до не те од лу ке о сме шта ју ове де це и да за од лу ку 
о сме шта ју сва ког та квог де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу под не су По ве ре ни ци за за-
шти ту рав но прав но сти де таљ но обра зло же ње о раз ло зи ма на ко ји ма је су ове од лу ке 
за сно ва не, као и де таљ не по дат ке о ме ра ма по др шке и по мо ћи ко је су пред у зе ли пре 
до но ше ња од лу ке о сме шта ју де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, на осно ву че га ће По ве-
ре ни ца од лу чи ти има ли по тре бе за пред у зи ма њем дру гих за ко ном про пи са них ме ра 
у ци љу спре ча ва ња дис кри ми на ци је.



292  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жба ма се обра ти ла ор га ни за ци ја ци вил-

ног дру штва „А. ж. ц.” из Б, по во дом са зна ња да су од ре ђе ни цен три за со ци јал ни рад 
у Ср би ји сме шта ли у хра ни тељ ске по ро ди це де цу из тзв. ко ри снич ке ка те го ри је „де те 
со цио-ма те ри јал но угро же но”.

1.2. У при ту жба ма је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да су под но си тељ ке при ту жбе, раз ма тра ју ћи Из ве штај о ра ду Цен та ра за со ци јал ни рад у 
Ср би ји у 2011. го ди ни, уочи ле да су не ки од цен та ра за со ци јал ни рад то ком 2011. го ди не, 
сме сти ли 444 де це у по ро дич ни сме штај, од но сно, срод нич ку или хра ни тељ ску по ро ди цу 
на осно ву кри те ри ју ма „со цио-ма те ри јал на угро же ност”,

да За кон о со ци јал ној за шти ти238 га ран ту је пра во де те ту на по др шку си сте ма со ци јал не 
за шти те у си ту а ци ји ка да ње гов ро ди тељ ни је у ста њу да се о ње му ста ра без по др шке 
си сте ма или ако по тре ба де те та за не гом и ма те ри јал ном си гур но шћу пре ва зи ла зи мо-
гућ ност по ро ди це,

да За кон о со ци јал ној за шти ти пра во де те та на по др шку си сте ма со ци јал не за шти те не 
уре ђу је та ко да де те то пра во мо же да оства ри у окви ру сво је би о ло шке по ро ди це, од-
но сно, ово пра во је огра ни че но на тај на чин што де те пра во на бо љу по др шку мо же да 
оства ри у по ро дич ном сме шта ју (срод нич ком или хра ни тељ ском), те да ова чи ње ни ца 
пред ста вља не по сред ну и си стем ску дис кри ми на ци ју,

да цен три за со ци јал ни рад вр ше ин сти ту ци о нал ну дис кри ми на ци ју де це из ка те го ри је 
„со цио-ма те ри јал но угро же но де те” и чла но ва њи хо вих по ро ди це, те да цен три за со ци-
јал ни рад не ко ри сте све мо гућ но сти и ре сур се за јед ни це ка ко би обез бе ди ли по др шку 
де те ту у би о ло шкој по ро ди ци, већ де цу из со цио-ма те ри јал но угро же них по ро ди ца из-
ме шта ју у по ро дич ни сме штај,

да су де ца из ко ри снич ке гру пе „со цио-ма те ри јал но угро же на де ца” дис кри ми ни са на на 
осно ву имов ног и по ро дич ног ста ту са, а у по је ди ним слу ча је ви ма и на осно ву здрав стве-
ног ста ту са, ин ва ли ди те та и род ног ста ту са ро ди те ља.

1.3. Уз при ту жбе су до ста вље ни до пи си ко је су цен три за со ци јал ни рад упу ти ли А. ж. ц, као 
од го во ре на зах тев за при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.

1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти спро ве ла је је дин ствен по сту пак, са гла сно чл. 
117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, у ве зи са чл. 40. ст. 4. За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је, у ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти. У скла ду 
са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,239 у то ку по ступ ка су 
при ба вље на из ја шње ња цен та ра за со ци јал ни рад из Бој ни ка, Кни ћа, Кур шу мли је, Ме-
две ђе, Уба, Ћу при је, Чач ка, Бач ке То по ле, Бе че ја, Ти те ла, Ка њи же, Ста ре Па зо ве, За је ча-
ра, Про ку пља и Ари ља.

1.5. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Бој ник, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да тер мин „со цио-ма те ри јал но угро же на по ро ди ца” под ра зу ме ва по ро ди це ко је оства-
ру ју пра ва из обла сти со ци јал не за шти те, а да тер мин „де ца из со ци јал но-ма те ри јал но 
угро же них по ро ди ца” озна ча ва по ре кло де це, а не раз ло ге за њи хо во из ме шта ње из би-
о ло шких и сме штај у хра ни тељ ске по ро ди це;

238 „Сл. гла сник РС”, бр. 24/11
239 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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да је ма ли број де це ко ју је Цен тар за со ци јал ни рад Бој ник сме стио у хра ни тељ ске по ро-
ди це, у од но су на број гра ђа на и гра ђан ки оп шти не Бој ник и еко ном ску си ту а ци ју у овој 
оп шти ни;

да овај ЦСР на сто ји да пру жи мак си мал ну по др шку би о ло шким по ро ди ца ма, ка ко би де-
ца оста ла да жи ве са сво јим ро ди те љи ма, те да се ме ра из два ја ња де це из по ро ди ца и 
сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу ко ри сти као по след ња со лу ци ја и ис кљу чи во у ци љу 
за шти те пра ва и ин те ре са де те та;

да је ЦСР Бој ник со ци јал но-ма те ри јал но угро же ним по ро ди ца ма, у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду, пру жао ма те ри јал ну по др шку, про пи са ну За ко ном о со ци јал ној за шти ти, као и 
по моћ у на ту ри, по др шку и ме ди ја ци ју ра ди оства ри ва ња дру гих пра ва, али да ло кал на 
са мо у пра ва не ма мо гућ но сти за фи нан си ра ње и дру гих вр ста по мо ћи, по пут на род не ку-
хи ње, суб вен ци ја и др;

да се при ли ком до но ше ња од лу ке о из два ја њу де те та из би о ло шке по ро ди це вр ши по-
сту пак про це не, ко ји под ра зу ме ва про це ну ста ња и по тре ба де це, а по себ но ро ди тељ-
ских ка па ци те та (пру жа ње основ не не ге, оси гу ра ње без бед но сти, емо ци о нал на то пли на, 
вођ ство, гра ни це и ста бил ност од но са);

да у 2011. го ди ни ни је би ло ре а ли зо ва них сме шта ја де це из ка те го ри је „со ци јал но-ма те-
ри јал но угро же на де ца” у хра ни тељ ске по ро ди це, док је у 2012. го ди ни ре а ли зо ван сме-
штај сед мо ро де це из две по ро ди це;

да се у пр вом слу ча ју ра ди о пе то ро де це из јед не по ро ди це ко ја је ко ри сник пра ва на 
ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це (МОП) од 2005. го ди не без пре ки да, те да је овој по-
ро ди ци у ви ше на вра та до де љи ва на јед но крат на по моћ у нов цу и на ту ри. На ве де но је да 
је ЦСР до био ин фор ма ци ју да је ста ње у по ро ди ци ве о ма ло ше, а из ла ском за по сле них на 
те рен утвр ђе но је да је са мо хра ни отац оти шао у се ло у по тра зи за по слом, док је о де ци 
бри нуо де да стар 70 го ди на. На те ре ну је уоче но да су дво је де це тр ча ли го ли по дво ри-
шту, док је нај мла ђе, јед но го ди шње де те, би ло у кре ве ту по лу о бу че но и пр ља во. Та ко ђе 
је на ве де но да је про сто ри ја у ко јој жи ви ова по ро ди ца би ла у ве о ма ло шем хи ги јен ском 
ста њу и не до вољ но опре мље на. Отац је на кон не ко ли ко да на, у раз го во ру са за по сле-
ни ма ЦСР ко ји су га упо зо ри ли да не до вољ но бри не о де ци, за тра жио да ор ган ста ра-
тељ ства збри не де цу у не ку од хра ни тељ ских по ро ди ца, јер ни је „у ста њу да им пру жи 
аде кват ну не гу”. На кон из вр ше не про це не, ЦСР је од лу чио да де цу сме сти у хра ни тељ ску 
по ро ди цу;

да се у дру гом слу ча ју ра ди о бли зан ци ма, ко је је мај ка на кон ро ђе ња на пу сти ла и да су 
за по сле ни ЦСР про це ни ли да мај ка не ма ка па ци тет да при хва ти но во ро ђе ну де цу, са чи-
ме се мај ка са гла си ла. Де ца су сме ште на у хра ни тељ ску по ро ди цу, а у то ку је и по сту пак 
њи хо вог усво је ња. На ве де но је да је мај ка бли за на ца са мо хра на мај ка ко ја већ бри не о 
сед мо ро де це, од 2005. го ди не је ко ри сни ца пра ва на МОП, пра ва на уве ћа ну нов ча ну 
со ци јал ну по моћ, те је овој по ро ди ци у ви ше на вра та до де љи ва на јед но крат на нов ча на 
по моћ и по моћ у на ту ри;

да су свој де ци, ко ју је ЦСР Бој ник сме стио у хра ни тељ ске по ро ди це, би ла угро же на пра ва 
про пи са на Кон вен ци јом о пра ви ма де те та.

1.6. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Ари ље, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је ЦСР Ари ље у то ку 2011. го ди не, сме стио дво је де це из јед не би о ло шке по ро ди це у 
хра ни тељ ску по ро ди цу, од но сно, да су де ца на кон пре стан ка за јед ни це жи во та ро ди те-



294  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

ља, жи ве ла са мај ком ко ја је не за по сле на и без по др шке и по мо ћи оца де це, ко ји ни је 
да вао до при нос њи хо вом из др жа ва њу. ЦСР Ари ље обез бе дио је овој по ро ди ци пра во на 
МОП, по др шку кроз јед но крат не нов ча не по мо ћи, по др шку у са ни ра њу парт нер ских од-
но са ро ди те ља, као и пра ће ње вр ше ња ро ди тељ ског пра ва. На кон крат ког ре у спо ста вља-
ња за јед ни це жи во та ро ди те ља, мај ка је на пу сти ла де цу и ни је по ка зи ва ла спрем ност да 
пре у зме бри гу о њи ма, те је оцу пру же на по др шка у ви ду јед но крат не нов ча не по мо ћи. 
Ме ђу тим, ЦСР је утвр дио да отац за не ма ру је ро ди тељ ско пра во та ко што ни је во дио ра чу-
на да де ца ре дов но по ха ђа ју шко лу, ни је бри нуо о њи хо вој хи ги је ни, ис хра ни, за до во ља-
ва њу здрав стве них по тре ба и без бед но сти, на ро чи то од тре нут ка ка да је ли шен сло бо де, 
а де ца оста ла без ро ди тељ ског ста ра ња. На кон спро ве де не про це не, ЦСР је од лу чио да 
де цу сме сти у хра ни тељ ску по ро ди цу ка ко би им се обез бе ди ло пра во на не сме тан раст 
и раз вој. На кон сме шта ја де це у хра ни тељ ску по ро ди цу на ста вљен је рад са ро ди те љи ма, 
ко ји су на ста ви ли за јед ни цу жи во та и обез бе ди ли ста бил но за по сле ње, те де ца од сре ди-
не 2012. го ди не по но во жи ве у би о ло шкој по ро ди ци;

да при ли ком об ра де по да та ка за го ди шњи из ве штај Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за-
шти ту, од но сно, при ли ком де фи ни са ња раз ло га за из ме шта ње на ве де не де це, ЦСР је ко-
ри стио ком пју тер ски про грам и та бе ле, те је том при ли ком иза бран кри те ри јум „со цио-
ма те ри јал на угро же ност”, јер је пр ви еви ден ти ран, али да су мо гли би ти иза бра ни и дру ги 
кри те ри ју ми, с об зи ром да су у тре нут ку из ме шта ња де ца би ла без ро ди тељ ског ста ра ња.

1.7. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Уб на ве де но је:

да ЦСР у Убу ви ше не ма де це из ка те го ри је „со ци јал но ма те ри јал но угро же на де ца” ко ја 
су у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, јер је дво је де це вра ће но у би о ло шку по ро ди цу, а тре ће 
је у по ступ ку по врат ка.

1.8. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Ча чак, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да ЦСР Ча чак ни је из вр шио дис кри ми на ци ју де це ко ја су сме ште на у хра ни тељ ске по ро-
ди це, јер се ру ко во дио прин ци пом да је „со цио-ма те ри јал на угро же ност” са мо је дан од 
кри те ри ју ма за сме штај де це, али не и је ди ни, од но сно, да ЦСР пре до но ше ња од лу ке о 
сме шта ју де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, ра ди са ве то дав но са би о ло шком по ро ди цом, 
пру жа ма те ри јал ну по моћ, пра ти вр ше ње ро ди тељ ских ду жно сти и по по тре би из ри че 
ме ре ко рек тив ног над зо ра;

да се де те сма тра „со ци јал но-ма те ри јал но угро же ним” он да ка да у би о ло шкој по ро ди ци, 
и по ред по мо ћи по ро ди ци, у скла ду са ма те ри јал ним мо гућ но сти ма дру штва и ло кал не 
за јед ни це, ро ди те љи за не ма ре основ не по тре бе де те та, та ко да до ве ду у пи та ње и ње гов 
би о ло шки оп ста нак;

да уко ли ко се ис ко ри сте све рас по ло жи ве ме ре а ста ње не по пра ви, од но сно, де ца бу ду 
и да ље за не ма ре на и њи хов раз вој је угро жен у би о ло шкој по ро ди ци, де ца се из ме шта ју 
у хра ни тељ ске по ро ди це, што пред ста вља при вре ме ни вид по ро дич но прав не за шти те. 
На и ме, ЦСР Ча чак је на вео да се и на кон из ме шта ња де це у хра ни тељ ске по ро ди це на ста-
вља рад са би о ло шком по ро ди цом и де цом, ка ко би се де ца у до глед но вре ме вра ти ла у 
би о ло шку по ро ди цу;

да су ро ди те љи де це ко ја су сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це ко ри сни ци нов ча не со-
ци јал не по мо ћи и дру гих вр ста по мо ћи ко је да је град Ча чак, као што су: јед но крат не ван-
ред не нов ча не по мо ћи, пра ва на де ли мич ну на кна ду ко му нал них услу га, пра во на на кна-
ду тро шко ва шко ло ва ња де це, по моћ у на ту ри итд.
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1.9. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад за оп шти не Жа баљ и Ти тел „Со ли дар ност” Жа-
баљ, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

 да је тач но да је оде ље ње овог ЦСР у Ти те лу, то ком 2011. го ди не, збри ну ло по ро дич ним 
сме шта јем два де те та, али да со цио-ма те ри јал на угро же ност ни је би ла је ди ни раз лог за 
њи хо во из ме шта ње из би о ло шких по ро ди ца;

 да мај ка пр вог де те та, сме ште ног у хра ни тељ ску по ро ди цу, услед „мен тал ног де фи ци-
та” ни је би ла у ста њу да пре по зна по тре бе тек ро ђе ног де те та, те је по ред ло ших стам-
бе них усло ва, мај ка за ка зи ва ла у ви ше сег ме на та ро ди тељ ства, од но сно, ни је аде кват но 
хра ни ла де те, одр жа ва ла хи ги је ну про сто ра и де те та, те је де те, због на ру ше ног здрав-
стве ног ста ња, би ло и хо спи та ли зо ва но. На кон струч не про це не, ЦСР је про це нио да је у 
ин те ре су де те та да бу де сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу, са чи ме су се ро ди те љи са-
гла си ли. То ком бо рав ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци, ро ди те љи су у са мо два на вра та 
по се ти ли де те и ни су ис ко ри сти ли по моћ и по др шку ЦСР за из ра ду лич не до ку мен та ци је. 
ЦСР је ова кво по на ша ње ро ди те ља оце нио као за не ма ри ва ње ро ди тељ ских ду жно сти, те 
је по кре нут по сту пак ли ше ња ро ди тељ ског пра ва;

 да се мај ка дру гог де те та ко је је сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу, обра ти ла ЦСР и ис та кла 
да не по се ду је ро ди тељ ске ка па ци те те за бри гу о де те ту, те да не ма ни шта про тив да де те 
бу де да то на усво је ње. ЦСР је по ку шао да мај ци пру жи по моћ у оја ча ва њу ње них ро ди-
тељ ских ком пе тен ци ја, али је она за сно ва ла ван брач ну за јед ни цу, до би ла де те и прав да ла 
не мо гућ ност бри ге о пр вом де те ту стра хом да би на тај на чин на ру ши ла склад не од но се у 
но вој по ро ди ци. Та ко ђе се са гла си ла да ЦСР по кре не по сту пак усво је ња ње ног де те та;

 да раз ло зи за из ме шта ње де це из би о ло шких по ро ди ца и сме шта ње у хра ни тељ ске по ро-
ди це пред ста вља ју скуп раз ли чи тих окол но сти, али да у та бе ла ма Ре пу блич ког за во да за 
со ци јал ну за шти ту, ни је би ло мо гућ но сти да се ЦСР опре де ли за ви ше раз ло га сме шта ја 
де це, те да цен три че сто, ка да по сто ји и еле мент со ци јал но-ма те ри јал не угро же но сти, 
обе ле же овај кри те ри јум.

1.10. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад за оп шти не Бач ка То по ла и Ма ли Иђош, из ме ђу 
оста лог, на ве де но је:

да до пис ко ји је ЦСР упу тио А. ж. ц. о де ци на по ро дич ном сме шта ју, из ка те го ри је „со цио-
ма те ри јал но угро же но де те”, са др жи са мо нај о снов ни је по дат ке о ста њу у би о ло шкој 
по ро ди ци ове де це, те да ЦСР за оп шти не Бач ка То по ла и Ма ли Иђош у овом до пи су ни је 
на вео ин фор ма ци је о ро ди тељ ским ком пе тен ци ја ма, пра ће њу и по др шци би о ло шким 
по ро ди ца ма да по бољ ша ју усло ве жи во те и ро ди тељ ске ве шти не;

да де ца из со цио-ма те ри јал но угро же них по ро ди ца ни су из ме шта на са мо за то што жи ве 
у ло шим ма те ри јал ним усло ви ма, већ и због не до стат ка по треб ног сте пе на од го вор но сти 
ро ди те ља да, уз по др шку, по бољ ша ју усло ве жи во та и ро ди тељ ску функ ци о нал ност, ка ко 
би мо гли да за до во ље основ не и раз вој не по тре бе де це;

да су све по ро ди це чи ја су де ца сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це би ле ак тив ни ко ри сни ци 
пра ва из со ци јал не за шти те, дру гих пра ва у над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, јед но крат не 
нов ча не по мо ћи, фи нан си ра ња школ ске ужи не, на род не ку хи ње, огре ва, по мо ћи Цр ве ног 
кр ста, као и да им је пру же на по др шка за осна жи ва ње ро ди тељ ских ком пе тен ци ја;

да се из ме шта ње де це из би о ло шких по ро ди ца ко ри сти као крај ња ме ра у слу ча ју ка да, и 
по ред ма те ри јал не и не ма те ри јал не по мо ћи, де ци бу де угро же но за до во ља ва ње основ-
них по тре ба, те да су сва де ца би ла гру бо за не ма ре на или оста вље на;
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да се при ли ком од ре ђи ва ња ка те го ри је ко јој ко ри сник со ци јал не за шти те при па да, при-
ме њи вао при ступ ко ји се ба зи рао на од ре ђи ва њу до ми нант не ка те го ри је ко јој ко ри сник 
при па да, те да су де ца свр ста на у ка те го ри ју „со цио-ма те ри јал но угро же на”, јер су њи-
хо ви ро ди те љи ко ри сни ци со ци јал не по мо ћи.

1.11. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Бе чеј, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је ЦСР Бе чеј у из ве шта ју за 2011. го ди ну из нео по дат ке о сед мо ро „со цио-ма те ри јал но 
угро же не” де це ко ја су сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це;

да је че тво ро де це из ме ште но из би о ло шке по ро ди це јер их је мај ка оста ви ла у ЦСР, под 
из го во ром да не мо же да им обез бе ди основ не усло ве за жи вот. На ве де но је да је мај-
ка од ра ни је по зна та за по сле ни ма у ЦСР, од но сно, да је че сто до би ја ла ма те ри јал ну и 
са ве то дав ну по моћ, али је на ста ви ла да че сто ме ња ме сто бо рав ка, би ла је не кри тич на 
у од но су на сво је по на ша ње пре ма нај ста ри јој кћер ки, че сто је ме ња ла парт не ре ко ји су 
би ли фи зич ки агре сив ни пре ма њој, за не ма ри ва ла је ег зи стен ци јал не по тре бе и здра вље 
де це, те се ни је при др жа ва ла до го во ра и са ве та за по сле них у ЦСР;

да је ЦСР Бе чеј, пре ма ро ди те љи ма тро је де це, ко ја су из ме ште на из би о ло шке по ро ди це, 
по кре нуо по сту пак за ли ша ва ње ро ди тељ ског пра ва, јер се отац де це на ла зи на из др жа-
ва њу за твор ске ка зне због си ло ва ња ма ло лет не де вој чи це, док је мај ка у ЦСР из ја ви ла да 
не ма ма те ри јал не мо гућ но сти да бри не о де ци. ЦСР Бе чеј на во ди да је мај ка де це при-
ма ла со ци јал ну по моћ и де чи ји до да так, али да је по ред свих по ку ша ја за по сле них у ЦСР 
да је осна же у ро ди тељ ској уло зи, би ла из ри чи та у свом ста ву да не мо же и не же ли да 
бри не о де ци;

да ро ди те љи ово сед мо ро де це је су из ка те го ри је со цио-ма те ри јал но угро же них по ро ди-
ца, али да овај вид њи хо ве угро же но сти ни је био раз лог за сме шта ње де це у хра ни тељ ске 
по ро ди це, већ су за пра во ро ди те љи, сво јим осо би на ма и по ступ ци ма, до ве ли у пи та ње 
жи вот и здра вље де це;

да су се за по сле ни у ЦСР, у тре нут ку сме шта ја де це у хра ни тељ ске по ро ди це, ру ко во ди ли 
њи хо вим нај бо љим ин те ре сом, јер су у пи та њу де ца о ко ји ма ро ди те љи ни су же ле ли да 
бри ну, већ су обе мај ке да ле са гла сност за за сни ва ње хра ни тељ ства.

1.12. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад „То пли ца” Про ку пље, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да су раз ло зи за из ме шта ње де це из би о ло шких по ро ди ца и њи хов сме штај у хра ни тељ-
ске по ро ди це мно го број ни;

да ЦСР по ку ша ва да пру жа њем пси хо со ци јал не и ма те ри јал не по др шке оја ча ка па ци тет 
ро ди те ља, па тек уко ли ко пред у зе те ме ре и ак тив но сти не да ју по зи тив не ре зул та те, ЦСР 
при сту па пру жа њу услу га по ро дич ног сме шта ја;

да сва де ца ко ју је ЦСР из Про ку пља сме стио у хра ни тељ ске по ро ди це, а ко ја су у из ве шта-
ју ка те го ри зо ва на као „со цио-ма те ри јал но угро же на де ца”, ни су из ме ште на са мо због 
овог кри те ри ју ма, јер си ро ма штво по ро ди це не мо же да бу де је ди ни кри те ри јум за из ме-
шта ње де це из њи хо вих би о ло шких по ро ди ца;

да су де ца из ме шта на из по ро ди ца у ко ји ма ни су има ла еле мен тар не усло ве за жи вот, 
ро ди те љи ни су аде кват но бри ну ли о њи ма и не са ве сно су вр ши ли ро ди тељ ске ду жно сти;

да су се по пу ња ва ју ћи апли ка ци ју за Ре пу блич ки за вод за со ци јал но оси гу ра ње, од лу чи-
ли за оп ци ју „де те со цио-ма те ри јал но угро же но” иако су код ове де це по сто ја ли и дру-
ги еле мен ти, од но сно, раз ло зи за из ме шта ње;
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да је свим би о ло шким по ро ди ца ма, из ко јих су де ца из ме ште на, пру же на сва нео п ход на 
по моћ и за шти та у ци љу осна жи ва ња по ро ди це, од но сно, на ве де не по ро ди це оства ру ју 
пра во на со ци јал ну по моћ, јед но крат не по мо ћи, по моћ у на ту ри и сл.

1.13. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад „Ћу при ја” у Ћу при ји, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да се у из ве шта ју ЦСР Ћу при ја пот кра ла гре шка, јер овај ЦСР то ком 2011. го ди не ни је 
имао де цу ко ја су сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це на осно ву кри те ри ју ма „со цио-ма-
те ри јал на угро же ност”, од но сно, не по сред ни по вод за из ме шта ње де це из би о ло шке и 
сме штај у хра ни тељ ске по ро ди це ни ка да ни је био из ма те ри јал них раз ло га;

да су де ца за ко ју је на ве де но у из ве шта ју ЦСР Ћу при ја да су сме ште на у хра ни тељ ску по ро-
ди цу, на осно ву овог кри те ри ју ма, на кон смр ти мај ке оста ли да жи ве са оцем ко ји је био и 
остао дис функ ци о на лан, па си ван и инер тан. Сто га, ЦСР Ћу при ја на во ди да је је ди ни на чин 
да се за шти те ви тал ни ин те ре си де це био њи хов сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу, од но-
сно, не по сред ни по вод за из ме шта ње ове де це ни је био ис кљу чи во ма те ри јал не при ро де.

1.14. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад За је чар, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је при ли ком из ра де го ди шњег из ве шта ја ЦСР За је чар за 2011. го ди ну до шло до гре шке 
ка да је на ве де но да је јед но де те из ме ште но из би о ло шке и сме ште но у хра ни тељ ску по-
ро ди цу због со цио-ма те ри јал не угро же но сти;

да је ово де те из ме ште но из би о ло шке по ро ди це, ко ја је би ла при ма лац со ци јал не по мо-
ћи, на кон из вр ше не про це не ЦСР. На и ме, то ком про це не, ЦСР је утвр дио да су за не ма-
ре не основ не жи вот не по тре бе де те та, од но сно, де те ту ни је пру же на аде кват на здрав-
стве на за шти та и ро ди те љи ни су раз у ме ли и пре по зна ли де чи је по тре бе услед ни ских 
ро ди тељ ских ка па ци те та. ЦСР је на вео да су ро ди те љи пра во сна жном суд ском од лу ком 
пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског пра ва;

да ЦСР За је чар из ме шта де цу из би о ло шких по ро ди ца и спро во ди сме штај у хра ни тељ-
ске, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, због за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де це, спре че но сти 
ро ди те ља да вр ше ро ди тељ ско пра во и у слу ча је ви ма ка да су ро ди те љи пре ми ну ли, ли-
ше ни ро ди тељ ског пра ва или су на пу сти ли де цу.

1.15. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Ста ра Па зо ва, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да де ца ко ја су на по ро дич ном сме шта ју на осно ву кри те ри ју ма „со цио-ма те ри јал на 
угро же ност” ни су сме ште на то ком 2011. го ди не, већ су збри ну та на овај на чин ра ни је;

да се за по сле ни ЦСР Ста ра Па зо ва, при ли ком су ми ра ња по да та ка за го ди шњи из ве штај, 
опре де љу ју за до ми нан тан кри те ри јум на осно ву ко га је де те сме ште но, иако је код нај ве-
ћег бро ја де це раз лог за из ме шта ње из би о ло шке по ро ди це ком би на ци ја ви ше фак то ра;

да је че тво ро де це из исте по ро ди це сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу на кон што их је 
отац оста вио, у зим ском пе ри о ду и ка сним ве чер њим ча со ви ма, ис пред мај чи не ку ће, са 
ко јом до та да ни су жи ве ли. На ве де но је да де ца то ком бо рав ка код оца, ни су има ла за до-
во ље не основ не по тре бе (хра на, хи ги је на), ни су ре дов но од ла зи ла у шко лу, отац је зло у-
по тре бља вао ал ко хол и у ал ко хо ли са ном ста њу се не при ме ре но по на шао. Мај ка де це је 
жи ве ла са парт не ром у со би од око 6 м2 и де цу је сме сти ла у при хва ти ли ште. ЦСР је до нео 
од лу ку о сме шта ју де це у хра ни тељ ску по ро ди цу, опре де љен пр вен стве но од су ством ми-
ни мал них стам бе них усло ва у но вој по ро ди ци мај ке, али и узи ма ју ћи у об зир да су де ца 
то ком бо рав ка код оца би ла „у ри зи ку од за не ма ри ва ња”. На ве де но је да мај ка и да ље 
не ма усло ве да при хва ти сву де цу, оства ру је кон такт са њи ма на из ме нич но, те да је са мо 
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нај ста ри ји син за по чео жи вот са мај ком. По ро ди ца мај ке је по вре ме ни ко ри сник нов ча не 
со ци јал не по мо ћи, а парт нер мај ке се ба ви са ку пља њем се кун дар них си ро ви на;

да је тро је де це, ко ја су та ко ђе сме ште на у хра ни тељ ску по ро ди цу, жи ве ло са мај ком ко ја 
је би ла ко ри сни ца пра ва на нов ча ну по моћ, де чи ји и ро ди тељ ски до да так, по моћ за огрев 
и књи ге, до на ци је и сл. ЦСР је имао са зна ња да мај ка не обез бе ђу је де те ту ко је има ср ча не 
смет ње здрав стве не пре гле де, да ку ћа у ко јој жи ве је хи ги јен ски за пу ште на, без по кућ ства, 
а мај ка је оче ки ва ла ро ђе ње ше стог де те та. Мај ка ни је има ла план код ко га или са ким ће 
бо ра ви ти де ца то ком ње ног бо рав ка у бол ни ци ра ди по ро ђа ја, чи ме су де ца до ве де на у 
си ту а ци ју да су им, због њи хо вог уз ра ста, би ли угро же ни без бед ност и здра вље. Сто га, пре 
од ла ска у бол ни цу мај ка је да ла са гла сност да де ца бу ду сме ште на у хра ни тељ ску по ро ди-
цу. На кон по ро ђа ја, мај ка је за сно ва ла за јед ни цу жи во та са парт не ром, на те ри то ри ји дру ге 
оп шти не, где ста ну је са сво јим и парт не ро вим де те том из прет ход не ве зе, те оче ку је ро ђе-
ње де те та и, ка ко је на ве ла у из ја ви да тој за по сле ни ма у ЦСР Ста ра Па зо ва, не ма мо гућ но-
сти да ра ди на ства ра њу усло ва за пре у зи ма ње бри ге о де ци ко ја се на ла зе у хра ни тељ ској 
по ро ди ци. Ис так ну то је да у слу ча ју да је мај ка има ла по вољ ни је стам бе не усло ве, не би 
до шло до из ме шта ња де це из би о ло шке по ро ди це, већ да би се мо гла пру жи ти по др шка 
мај ци у бри зи и ста ра њу око де це, уз ор га ни зо ва ње раз ли чи тих услу га у за јед ни ци;

да ЦСР Ста ра Па зо ва ни је из вр шио дис кри ми на ци ју де це с об зи ром да су ро ди те љи уче-
ство ва ли у по ступ ку збри ња ва ња де це, од но сно, ини ци ра ли су и са гла ша ва ли се са по-
ступ ком збри ња ва ња де це. Осим то га, де ца су уче ство ва ла у це лом по ступ ку збри ња ва-
ња. На ве де но је и да би од ла га ње при ме не услу ге по ро дич ног сме шта ја мо гло до ве сти до 
угро жа ва ња основ них по тре ба де це и бес кућ ни штва, од но сно, до угро жа ва ња здра вља и 
без бед но сти;

да су мај ке, чи ја су де ца сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це, ко јим слу ча јем из ра зи ле 
спрем ност да пре у зму бри гу о де ци, ло кал на са мо у пра ва је мо гла да раз мо три мо гућ ност 
да овим по ро ди ца ма обез бе ди нов ча ну на кна ду за пла ћа ње на јам ни не ста на. Ме ђу тим, 
обе мај ке су од лу чи ле да оста ну на те ри то ри ји оп шти на у ко ји ма су се на ста ни ле са сво-
јим но вим парт не ри ма, те да бри ну ис кљу чи во о де ци ко ју су ро ди ле у тим ве за ма.

1.16. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Ме две ђа, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је ЦСР Ме две ђа 2011. го ди не имао еви ден ти ра на че ти ри де те та, сме ште на у хра ни-
тељ ске по ро ди це, на осно ву кри те ри ју ма со цио-ма те ри јал на угро же ност;

да се ЦСР Ме две ђа, при ли ком од лу чи ва ња о сме шта ју де це у хра ни тељ ске по ро ди це, 
ру ко во дио нај бо љим ин те ре сом де це и ре ле вант ним про пи си ма, а да су би о ло шке по ро-
ди це из ко јих су де ца из ме ште на ко ри сни ци услу га из над ле жно сти ЦСР;

да је ЦСР сме стио у хра ни тељ ску по ро ди цу де вој чи цу ко ју је Ко ми си ја за раз вр ста ва ње 
де це са смет ња ма у раз во ју раз вр ста ла у ка те го ри ју „ла ке мен тал не оме те но сти”, ка ко 
би на ста ви ла шко ло ва ње у Шко ли за основ но и сред ње обра зо ва ње у Ле сков цу. Би о ло-
шка по ро ди ца ове де вој чи це је со цио-ма те ри јал но угро же на, 2001. го ди не им је до де љен 
стан, по сред ством не мач ке ху ма ни тар не ор га ни за ци је, по вре ме но ко ри сте јед но крат не 
нов ча не по мо ћи, по моћ у на ту ри, хра ну из на род не ку хи ње, по вре ме не хи ги јен ске па ке-
те, а од ове го ди не оства ру ју пра во и на со ци јал ну по моћ;

да је де чак, ко га је Ко ми си ја за раз вр ста ва ње де це са смет ња ма у раз во ју раз вр ста ла у 
ка те го ри ју „ла ке мен тал не оме те но сти”, жи вео са мај ком и очу хом у усло ви ма ко ји не 
за до во ља ва ју основ не кри те ри ју ме за ста но ва њем. Очух је за по слен, али не при ма лич-
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ни до хо дак због сте ча ја по сло дав ца, не оства ру ју пра во на МОП, већ са мо на по вре ме не 
јед но крат не по мо ћи у нов цу и на ту ри. Де чак је из ме штен из би о ло шке по ро ди це ра ди 
шко ло ва ња у Шко ли за основ но и сред ње обра зо ва ње у Ле сков цу. На ве де но је да је де чак 
сва ког ју тра пе ша чио по сат вре ме на кроз шу му до нај бли же ауто бу ске ста ни це, те је на кон 
до ла ска у Ме две ђу ви ше од 4 са та бо ра вио на ули ци, ски тао и био пре пу штен сам се би;

да је у хра ни тељ ску по ро ди цу сме штен и де чак ко ји је жи вео са мај ком и ба бом, на кон 
пси хи ја триј ског обо ље ња мај ке и не мо гућ но сти ба бе да се бри не о ње му, де чак је из ме-
штен из би о ло шке по ро ди це;

да је у хра ни тељ ску по ро ди цу био сме штен и де чак чи ја се мај ка уда ла и оста ви ла га са 
ба бом и де дом. На кон де ди не смр ти, ба ба услед сво јих го ди на и на ру ше ног здрав стве-
ног ста ња, ви ше ни је би ла у мо гућ но сти да се ста ра о ње му. Овај де чак од про шле го ди не 
ви ше ни је у хра ни тељ ској по ро ди ци, са чи њен је план за ње го во оса мо ста љи ва ње и тре-
нут но је по чео да оба вља по сло ве ве за не за јав не ра до ве.

1.17. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад „Бо ров њак” из Кур шу мли је, из ме ђу оста лог, на-
ве де но је:

да је ЦСР из Кур шу мли је у из ве шта ју за 2011. го ди ну за и ста на вео да се то ком те го ди не, 
на осно ву кри те ри ју ма со цио-ма те ри јал на угро же ност, че тво ро де це на ла зи ло на сме-
шта ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. Ме ђу тим, ис так ну то је да се ова кав по да так на шао у 
из ве шта ју јер је са чи ња ва ње из ве шта ја зах те ва ло опре де ље ње за са мо је дан кри те ри јум;

да су рет ки слу ча је ви у ко ји ма би де ца мо гла да се раз вр ста ју у јед ну гру пу, јер су у пи та њу 
де ца ко ја по ти чу из по ро ди ца ко је има ју ви ше стру ке и ду го трај не про бле ме;

да је оп шти на Кур шу мли ја си ро ма шна оп шти на и да не ма мо гућ но сти да се по ро ди ца ма 
пру жи по моћ ван по сто је ћих ин сти ту ци о на ли зо ва них на чи на;

да је че тво ро де це по ме ну те у из ве шта ју о ра ду за 2011. го ди ну, мо гло и да се свр ста у ка-
те го ри ју „за не ма ре на или у ри зи ку од за не ма ри ва ња”, јер ни су из ме ште на из би о ло шких 
по ро ди ца са мо због со цио-ма те ри јал них при ли ка;

да су у пи та њу де ца ко ја су из дво је на из би о ло шких по ро ди ца за то што ро ди те љи због 
здрав стве них раз ло га или ни ских ин те лек ту ал них спо соб но сти ни су би ли у мо гућ но сти 
да се бри ну о њи ма; да је јед но од де це из дво је но из би о ло шке по ро ди це јер мај ка због 
свог на чи на жи во та ни је на аде ква тан на чин за до во ља ва ла раз вој не по тре бе де те та, те је 
де те тов раз вој био у ри зи ку; а та ко ђе се на во ди и при мер де те та ко је је мај ка во ди ла са 
со бом у скит њу, а отац ни је имао ком пе тен ци је да се због уз ра ста де те та бри не о ње му, 
ме ђу тим, за ово де те је тре нут но у то ку ре а ли за ци ја пла ни ра ног по врат ка у по ро ди цу.

1.18. У из ја шње њу Цен тра за со ци јал ни рад Ка њи жа, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је при ту жба нео сно ва на јер нијед но де те са те ри то ри је оп шти не Ка њи жа ни је из дво је-
но из би о ло шке по ро ди це са мо на осно ву со цио-ма те ри јал ног ста ту са, већ и због за не ма-
ри ва ња ро ди тељ ског пра ва, од но сно, спре че но сти ро ди те ља да вр ше ро ди тељ ске ду жно-
сти; на пу шта ња по ро ди це од стра не јед ног или оба ро ди те ља; по ро дич них кон фли ка та и 
зло ста вља ња де це;

да је ЦСР Ка њи жа пру жао ма те ри јал ну по др шку ро ди те љи ма у ви ду нов ча не со ци јал не 
по мо ћи, јед но крат не по мо ћи за огрев, хра ну и дру ге по тре бе, са ве то дав ног ра да и те рен-
ских по се та струч них рад ни ка, али да ро ди те љи и по ред ова кве по мо ћи и по др шке ни су 
би ли оспо со бље ни за вр ше ње ро ди тељ ске уло ге.
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1.19. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти упу ти ла је Цен тру за со ци јал ни рад Кнић зах-
тев да се у ро ку од 15 да на из ја сни о осно ва но сти при ту жбе. Ме ђу тим, ЦСР Кнић ни је 
по слао из ја шње ње у пред ви ђе ном ро ку, иако му је до пис уред но до ста вљен.

.      
2.1. У то ку по ступ ка утвр ђе но је да је Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту 2011. го ди не 

при пре мио „Из ве штај о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји у 2011. го ди ни”. Овај 
из ве штај на стао је на осно ву „ана ли тич ког и де скрип тив ног при сту па из ве шта ји ма 
о ра ду” цен та ра за со ци јал ни рад а по да ци су при ку пља ни пу тем обра сца ко ји је до ста-
вљен од го ва ра ју ћим слу жба ма у свим ЦСР. Обра зац се са сто јао од 126 та бе ла, те је Ре пу-
блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту кон ста то вао да су се у при ку пља њу по да та ка „ја ви ле 
и од ре ђе не те шко ће”, јер се „по ка за ло да, по пра ви лу, ЦСР не вр ши про ве ру по да та ка 
ко је ша ље, не го, из ве штај ша ље без прет ход не про ве ре…”. Утвр ђе но је да се из ве штај 
са сто ји од три де ла: 1) цен три за со ци јал ни рад у Ср би ји (рад ни ци/е, ор га ни за ци ја, рад-
ни про стор и опре ма итд.); 2) ко ри сни ци и кли јен ти ЦСР (де ца, мла ди, од ра сли и ста ри ји 
ко ри сни ци, ка рак те ри сти ке не ких ко ри снич ких гру па) и 3) по сло ви ЦСР.

2.2. Уви дом у „Из ве штај о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји у 2011. го ди ни” (у да љем 
тек сту: Из ве штај), утвр ђе но је да су по да ци о де ци на сме шта ју у уста но ва ма со ци јал не 
за шти те или хра ни тељ ским по ро ди ца ма свр ста ни у дру ги део из ве шта ја, ко ји се од но си 
на де цу ко ри сни ке ЦСР. У Из ве шта ју је на ве де но да, пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти, 
услу ге сме шта ја под ра зу ме ва ју сме штај у срод нич ку или хра ни тељ ску по ро ди цу, дом-
ски сме штај, сме штај у при хва ти ли шта и дру ге вр сте сме шта ја. У на став ку Из ве шта ја, 
ко ји об ра ђу је сме штај де це и мла дих, раз вр ста не су раз ли чи те ка те го ри је де це на сме-
шта ју и са ме вр сте сме шта ја на осно ву, из ме ђу оста лог, уз ра ста де це, евен ту ал не при-
ме не и вр сте ме ра ста ра тељ ске за шти те, вр сте уста но ва у ко је су де ца сме ште на, раз ло-
зи ма пре стан ка сме шта ја де це, ду жи ни бо рав ка у уста но ви за сме штај, те су на ве де не и 
по бро ја не ко ри снич ке гру пе де це на по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству. Као ко ри-
снич ке гру пе де це на по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству на ве де не су сле де ће гру пе 
и број де це у овим гру па ма: 1) де те ко је је за не ма ре но или у ри зи ку од за не ма ри ва ња 
(3.666 де це), 2) де те жр тва на си ља (216 де це), 3) де те са про бле ми ма у по на ша њу (78 
де це), 4) де те чи ји се ро ди те љи спо ре око на чи на вр ше ња ро ди тељ ског пра ва (44 де це) 
и 5) де те со цио-ма те ри јал но угро же но (444 де це). У Из ве шта ју је кон ста то ва но да се 
„мо же уочи ти да је ме ђу де цом на по ро дич ном сме шта ју нај при сут ни ја ко ри снич ка 
гру па де це ко ја су за не ма ре на или су у ри зи ку од за не ма ри ва ња (82,4%), док су оста ле 
ко ри снич ке гру пе за сту пље не у ма њој ме ри”.

2.3. Уви дом у при ло ге ко је је до ста вио А. ж. ц. утвр ђе но је да су се пред став ни це ор га ни-
за ци је, на кон уви да у Из ве штај, обра ти ле Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну за шти ту и 
за тра жи ле ин фор ма ци ју у ко јим ЦСР у Ср би ји су де ца из ко ри снич ке гру пе „со цио-ма-
те ри јал но угро же на де ца” сме ште на у по ро дич ни сме штај. Од За во да је до би јен спи сак 
57 ЦСР ко ји има ју на еви ден ци ји ову ко ри снич ку гру пу, па је цен три ма упу ћен зах тев 
за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, ко јим су тра же не ин фор ма ци је 
о по лу и го ди шту де це; по ја шње њу кон крет них усло ва жи во та де це ко ја су свр ста на у 
ка те го ри ју „со цио-ма те ри јал на угро же ност”; бли же по дат ке о по ро ди ци по ре кла де це, 
са по себ ним освр том на то да ли се ра ди о јед но ро ди тељ ској по ро ди ци или по ро ди ци 
чи ји чла но ви при па да ју не кој од на ци о нал них ма њи на. Утвр ђе но је да из 17 ЦСР ни су 
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до би је ни по да ци (Бо ље вац, Кру пањ, Не го тин, Али бу нар, Бач ка Па лан ка, Ру ма, Ср бо-
бран и Шид), док су че ти ри ЦСР оба ве сти ла А. ж. ц. да из раз ли чи тих раз ло га ни су у мо-
гућ но сти да до ста ве тра же не по дат ке или да се ра ди о гре шци у еви ден ци ји (Кру ше вац, 
Но ви Сад, Бач ки Пе тро вац и Ло зни ца).

2.4. Ана ли зом и упо ре ђи ва њем до пи са ко је су ЦСР до ста ви ли А. ж. ц. и из ја шње ња на при ту жбу 
ко је су цен три до ста ви ли, утвр ђе не су раз ли ке у са др жи ни и са мом на чи ну пре зен то ва-
ња тра же них ин фор ма ци ја. На и ме, од го во ри да ти А. ж. ц. би ли су че сто шту ри, без де таљ-
ни јег об ја шње ња са мих окол но сти жи во та де це у по ро ди ци по ре кла, ме ра ма ко је је ЦСР 
пред у зео пре до но ше ња од лу ке о из ме шта њу де це, као и без на во ђе ња раз ло га због ко јих 
су де ца свр ста на у ка те го ри ју „де те со цио-ма те ри јал но угро же но”. Та ко, нпр. у из ја шње њу 
ЦСР за оп шти не Бач ка То по ла и Ма ли Иђош на ве де но је да до пис „овог ЦСР од 15. ја ну а ра 
2013. го ди не, ко ји смо про сле ди ли А. ж. ц. о де ци на по ро дич ном сме шта ју, из ка те го ри је 
со цио-ма те ри јал но угро же но, са др жи нај о снов ни је по дат ке о ста њу у по ро ди ци по ре-
кла ма ло лет не де це, са по да ци ма о основ ним усло ви ма (ма те ри јал ним и стам бе ним) у 
ко ји ма су де ца жи ве ла. Ни су на ве де не ин фор ма ци је о ро ди тељ ским ком пе тен ци ја ма и 
пе ри о ду пра ће ња, као и по др шке би о ло шким по ро ди ца ма да по бољ ша ју сво је усло ве, као 
и ро ди тељ ске ве шти не и спо соб но сти да аде кват но за до во ље по тре бе де це.”

2.5. Уви дом у из ја шње ња ЦСР утвр ђе но је и да су цен три, при ли ком по пу ња ва ња та бе ла у 
обра сци ма Ре пу блич ког за во да за со ци јал но оси гу ра ње, упи су ју ћи ко ри снич ку гру пу 
де це на по ро дич ном сме шта ју, има ли оп ци ју да се од лу че са мо за јед ну ко ри снич ку 
гру пу, од но сно, сам ком пју тер ски про грам ни је омо гу ћа вао за по сле ни ма у ЦСР да се 
од лу че за ви ше ко ри снич ких гру па, тј. раз ло га због ко јих су де ца из ме ште на из по ро ди-
це по ре кла и упу ће на на по ро дич ни сме штај. Та ко, при ме ра ра ди, ЦСР за оп шти не Жа-
баљ и Ти тел „Со ли дар ност” на по ми ње да „при ли ком из ме шта ња де це из сво јих би о-
ло шких по ро ди ца и збри ња ва ња у хра ни тељ ске по ро ди це, че сто раз ло зи ле же у ви ше 
раз ли чи тих окол но сти, ме ђу тим, у та бе ла ма ко је се по пу ња ва ју у окви ру из ве шта-
ва ња о ра ду за прет ход ну го ди ну (ода кле су и узе ти по да ци од стра не под но си о ца 
при ту жбе) ни је оста вље на мо гућ ност да се опре де ли исто вре ме но за ви ше раз ло га 
сме шта ја, те цен три че сто, ка да по сто је еле мен ти со ци јал но-ма те ри јал не угро-
же но сти (и по ред чи ње ни це да по сто је и дру ге окол но сти) упра во тај и обе ле же”. 
По ред то га, ЦСР Ста ра Па зо ва на во ди „ра ди пре ци зно сти у из ве шта ва њу — при ли ком 
су ми ра ња по да та ка за го ди шњи из ве штај — опре де љу је мо се да се за сва ко по је-
ди нач но де те на сме шта ју на ве де до ми нан тан кри те ри јум на осно ву ко га је де те 
сме ште но, иако је код нај ве ћег бро ја де це раз лог из ме шта ња из би о ло шке по ро ди це, 
за пра во, са деј ство ви ше фак то ра.”

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту, има-

ла је у ви ду на во де из при ту жби са при ло зи ма и из ја шње ња цен та ра за со ци јал ни рад.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је и оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
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штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.240

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја 1990. 
го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та,241 ко ја у чл. 9. ст. 1. пред ви ђа да ће 
др жа ве уго вор ни це обез бе ди ти да де те не бу де одво је но од сво јих ро ди те ља про тив 
њи хо ве во ље, осим ка да над ле жне вла сти, уз суд ски над зор, од ре де у скла ду са ва же-
ћим за ко ном и по ступ ком, да је та кво одва ја ње у нај бо љем ин те ре су де те та. Та ква од-
лу ка мо же би ти нео п ход на у од ре ђе ном слу ча ју, као нпр. ако ро ди те љи зло ста вља ју или 
за не ма ру ју де те или жи ве одво је но, па се мо ра до не ти од лу ка о ме сту ста но ва ња де-
те та. Чл. 18. ст. 2. про пи са но је да ће стра не уго вор ни це, у ци љу га ран то ва ња и уна пре-
ђи ва ња пра ва из Кон вен ци је, пру жи ти од го ва ра ју ћу по моћ ро ди те љи ма или за кон ским 
ста ра те љи ма у оства ри ва њу од го вор но сти за по ди за ње де те та и обез бе ђи ва ти раз вој 
уста но ва, ка па ци те та и слу жби за за шти ту де це. Та ко ђе, чл. 27 про пи са но је да др жа ве 
уго вор ни це при зна ју пра во сва ког де те та на жи вот ни стан дард ко ји од го ва ра де те то вом 
фи зич ком, мен тал ном, ду хов ном, мо рал ном и со ци јал ном раз во ју, те да ро ди тељ(и) или 
дру ги од го вор ни за де те има ју пр вен стве ну од го вор ност да оси гу ра ју, у окви ру сво јих 
спо соб но сти и фи нан сиј ских мо гућ но сти, усло ве жи во та по треб не за раз вој де те та. Та-
ко ђе, стра не уго вор ни це су се оба ве за ле да ће у скла ду са на ци о нал ним усло ви ма и у 
скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, пред у зе ти по треб не ме ре да по мог ну ро ди те љи ма и 
дру ги ма од го вор ни ма за де те да оства ре ово пра во и ако је по треб но, обез бе ди ће ма те-
ри јал ну по моћ и про гра ме, на ро чи то у по гле ду ис хра не, оде ва ња и ста но ва ња.

3.4. Оп штим ко мен та ром бр. 7 (Оства ри ва ње пра ва де те та у ра ном де тињ ству) уз Кон вен-
ци ју о пра ви ма де те та,242 Ко ми тет за пра ва де те та ис та као је зна чај чи ње ни це да су 
ма ла де ца но си о ци свих пра ва про пи са них Кон вен ци јом о пра ви ма де те та и да је ра но 
де тињ ство пе ри од од кључ ног зна ча ја за оства ри ва ње ових пра ва. На ве де но је да ма ла 
де ца, та ко ђе, мо гу да тр пе по сле ди це дис кри ми на ци је пре ма њи хо вим ро ди те љи ма, 
на при мер ако су де ца ро ђе на ван брач не за јед ни це или у дру гим окол но сти ма ко је 
од сту па ју од тра ди ци о нал них вред но сти, или ако су њи хо ви ро ди те љи из бе гли це или 
ази лан ти. По ред то га, овим Оп штим ко мен та ром на гла ше на је кључ на уло га ро ди те ља 
у оства ри ва њу де те то вих пра ва, за јед но са дру гим чла но ви ма по ро ди це, ши ре по ро ди-
це или за јед ни це, укљу чу ју ћи за кон ске ста ра те ље. Та ко ђе, ис так ну то је да др жа ве тре-
ба да по шту ју пр вен ство ро ди те ља, мај ки и оче ва, што укљу чу је оба ве зу да се де ца не 
одва ја ју од ро ди те ља, осим ако је то у њи хо вом нај бо љем ин те ре су, те да су ма ла де ца 
по себ но осе тљи ва на не га тив не по сле ди це раз два ја ња, због њи хо ве фи зич ке за ви сно-

240 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је
241 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је УН о пра ви ма де те та („Сл. лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ — 

Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 4/96 и 2/97)
242 УН, Оп шти ко мен тар бр. 7: Оства ри ва ње пра ва де те та у ра ном де тињ ству, CRC/C/GC/7/Rev. 1, 20. сеп тем бра 206. го ди не 
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сти од ро ди те ља или ста ра ла ца и емо тив не ве за но сти за њих. Сто га, Ко ми тет је по звао 
др жа ве уго вор ни це да пре ду зму све нео п ход не ме ре ка ко би ро ди те љи би ли спо соб ни 
да пре у зму при мар ну од го вор ност за сво ју де цу, да по др жа вај ро ди те ље у ис пу ња ва-
њу њи хо вих оба ве за, укљу чу ју ћи сма њи ва ње штет них ли ша ва ња ро ди тељ ских пра ва, 
пре ки да и по ре ме ћа ја у деч јој за шти ти. Оп шти ци ље ви др жа ва уго вор ни ца Кон вен ци је 
тре ба да бу ду усме ре ни на сма њи ва ње бро ја на пу ште не ма ле де це и си ро ча ди, као и 
сво ђе ње на ми ни мум бро ја де це ко ји ма је по треб на ин сти ту ци о нал на или не ка дру га 
ду го роч на за шти та, осим ка да се про це ни да је то у њи хо вом нај бо љем ин те ре су. Ко-
ми тет је, та ко ђе, са за бри ну то шћу кон ста то вао да ми ли о ни ма ма ле де це ни је оси гу ран 
чак ни основ ни жи вот ни стан дард, упр кос ши ро ко рас про стра ње ном при зна ва њу не га-
тив них по сле ди ца оску ди це. Сто га, Ко ми тет је по звао др жа ве уго вор ни це да спро ве ду 
си сте мат ске стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва у ра ном де тињ ству, као и да су зби ја ју 
ње го ва не га тив на деј ства на до бро бит де це. На ве де но је да тре ба упо тре би ти сва мо гу-
ћа сред ства, укљу чу ју ћи „ма те ри јал ну по моћ и про гра ме по др шке” за де цу и по ро ди це, 
ка ко би се ма лој де ци оси гу рао жи вот ни стан дард у скла ду са њи хо вим пра ви ма. Ис-
так ну то је да тре ба омо гу ћи ти да де ца има ју ко ри сти од со ци јал не за шти те, укљу чу ју ћи 
со ци јал но оси гу ра ње.

3.5. Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 1950. го ди не, у 
чл. 8. про пи су је да сва ко има пра во на по што ва ње свог при ват ног и по ро дич ног жи во-
та, до ма и пре пи ске, те да се јав не вла сти не ће ме ша ти у вр ше ње овог пра ва сем ако то 
ни је у скла ду са за ко ном и нео п ход но у де мо крат ском дру штву у ин те ре су на ци о нал не 
без бед но сти, јав не без бед но сти или еко ном ске до бро би ти зе мље […]

3.6. У Смер ни ца ма УН243 за ал тер на тив но ста ра ње о де ци ука за но је да с об зи ром да је по-
ро ди ца те мељ на осно ва дру штва и при род на сре ди на за раз вој, за до бро бит и за шти ту 
де це пр вен стве но тре ба уло жи ти на по ре да се де те ту омо гу ћи да оста не или се вра ти 
на ста ра ње сво јим ро ди те љи ма или, у од го ва ра ју ћим слу ча је ви ма, дру гим чла но ви ма 
уже по ро ди це, те да др жа ве тре ба да оси гу ра ју да по ро ди це у сво јој уло зи ста ра тељ-
ства има ју при ступ од го ва ра ју ћим об ли ци ма по др шке. На ве де но је да др жа ве, у окви ру 
сво јих на сто ја ња да спре че одва ја ње де це од њи хо вих ро ди те ља, тре ба да на сто је да 
оси гу ра ју од го ва ра ју ће и кул ту ро ло шки осе тљи ве ме ре: а) да по др же по ро дич на окру-
же ња чи ји су ка па ци те ти огра ни че ни чи ни о ци ма као што су ин ва ли ди тет, упо тре ба ал-
ко хо ла или опој них дро га, дис кри ми на ци ја по ро ди ца ма њин ског или ста ро се де лач ког 
по ре кла, од но сно, оних ко ји жи ве у под руч ји ма за хва ће ним ору жа ним су ко би ма б) да 
пру же од го ва ра ју ћу бри гу и за шти ту де ци из ра њи вих гру па, ре ци мо де ци ко ја су жр тве 
зло ста вља ња или ис ко ри шћа ва ња, на пу ште ној де ци, де ци ко ја жи ве на ули ци, де ци 
ро ђе ној ван брач не за јед ни це, де ци ко ја су без прат ње или су одво је на од ро ди те ља, 
ра се ље ној де ци или де ци из бе гли ца ма, де ци рад ни ка-ми гра на та, де ци тра жи ла ца ази-
ла или де ци ко ја жи ве са ХИВ/АИДС. На ро чи то је ис так ну то да тре ба уло жи ти по себ не 
на по ре ка ко би се су зби ла дис кри ми на ци ја на те ме љу би ло ка квог ста ту сног обе леж ја 
де те та или ње го вих/ње них ро ди те ља, укљу чу ју ћи си ро ма штво, ет нич ко по ре кло, ве ру, 
род, фи зич ки или пси хич ки ин ва ли ди тет. У Смер ни ца ма је на ве де но и да из два ја ње де-
те та из по ро ди це тре ба по сма тра ти као по след њу ме ру ко јој се при бе га ва и, кад год је 
то мо гу ће, тре ба да бу де при вре ме на и да тра је што је мо гу ће кра ће. Та ко ђе, ис так ну то 
је да фи нан сиј ско и ма те ри јал но си ро ма штво или усло ви, ди рект но и ис кљу чи во по-

243 UN Gu i de li nes for the Al ter na ti ve Ca re of Chil dren, Dis tr. LI MI TED A/HRC/11/L. 13, 15 Ju ne 2009
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ве за ни са та квим си ро ма штвом, ни ка да не сме ју би ти је ди но оправ да ње за из два ја-
ње де те та из ро ди тељ ског ста ра ња, при хва та ње де те та у си стем ал тер на тив не 
за шти те или за спре ча ва ње ње го ве ре ин те гра ци је, већ та кву си ту а ци ју тре ба по-
сма тра ти као упо зо ре ње за пру жа ње од го ва ра ју ће по др шке по ро ди ци.

У по гла вљу под на зи вом „Пре вен ци ја по тре бе за ал тер на тив ном бри гом” на ве де но је 
да др жа ве тре ба да спро во де по ли ти ке ко је оси гу ра ва ју по др шку по ро ди ца ма да ис пу-
ња ва ју сво је од го вор но сти пре ма де те ту и под сти чу пра во де те та да ус по ста ви од нос 
с оба ро ди те ља. Те по ли ти ке тре ба да бу ду усме ре не на те мељ не узро ке од ри ца ња и 
на пу шта ња де це или из два ја ња из по ро ди ца и да оси гу ра ва ју пра во на ре ги стра ци ју 
ро ђе ња, при ступ од го ва ра ју ћем стам бе ном збри ња ва њу те основ ним здрав стве ним и 
обра зов ним услу га ма, као и услу га ма со ци јал не за шти те, а та ко ђе и под сти ца ње ме-
ра су зби ја ња си ро ма штва, дис кри ми на ци је, мар ги на ли за ци је, стиг ма ти за ци је, на си ља, 
зло ста вља ња де те та те сек су ал ног зло ста вља ња и зло у по тре бе опој них суп стан ци. Сто-
га, др жа ве тре ба да раз ви ја ју и спро во де до след не по ро дич не по ли ти ке ко је уза јам но 
осна жу ју сво је де ло ва ње и осми шље не су са ци љем под сти ца ња и ја ча ња спо соб но сти 
ро ди те ља да бри ну о сво јој де ци, као и ме ре за пре вен ци ју од ри ца ња и на пу шта ња де-
це, те из два ја ња де це из њи хо вих по ро ди ца. Со ци јал не по ли ти ке и про гра ми тре ба да 
осна же по ро ди це ста во ви ма, ве шти на ма, спо соб но сти ма и ала ти ма ко ји ће им омо гу-
ћи ти да на од го ва ра ју ћи на чин сво јој де ци оси гу ра ју за шти ту, бри гу и раз вој. Ис так ну то 
је да у слу ча је ви ма ка да се ро ди тељ или за кон ски ста ра тељ обра ти јав ној или при ват ној 
аген ци ји или уста но ви и из ра зи на ме ру да се трај но од рек не де те та, или у же љи да де те 
сме сти на кра ћи рок или на нео д ре ђе но вре ме, др жа ва тре ба да оси гу ра са ве то ва ње и 
со ци јал ну пот по ру ко ји ма је циљ да осна жи по ро ди цу и да јој по мог не да на ста ви да се 
бри не о де те ту. Де те тре ба при хва ти ти у си стем ал тер на тив не бри ге тек на кон што се 
ис цр пе све дру ге мо гућ но сти и утвр ди по сто ја ње при хва тљи вих и оправ да них раз ло га 
за при хват де це у си стем за шти те. На гла ше но је да све од лу ке о из два ја њу де те та из 
по ро ди це про тив же ље ње го вих ро ди те ља мо ра ју до но си ти над ле жна те ла у скла ду са 
ва же ћим за ко ни ма и про це ду ра ма.

3.7. Устав Ре пу бли ке Ср би је244 у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или 
по сред ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад-
но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, 
имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Та ко-
ђе, чл. 66. ст. 1. про пи са но је да по ро ди ца, мај ка, са мо хра ни ро ди тељ и де те у Ре пу бли-
ци Ср би ји ужи ва ју по себ ну за шти ту.

3.8. Устав на за бра на дис кри ми на ци је бли же је раз ра ђе на За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци-
је,245 ко ји у чл. 2. ст. 1. тач. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту па ње 
озна ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про-
пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру-
пе као и на чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен 
на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад-
но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном 
иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, 
здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро-

244 Устав Ре пу бли ке Ср би је („Сл. гла сник РС”, бр. 98/06)
245 За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Сл. гла сник РС”, бр. 22/09)
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сном до бу, из гле ду, члан ству у по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру-
гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма.

3.9. По ро дич ним за ко ном246 про пи са но је да по ро ди ца ужи ва по себ ну за шти ту. Од ред бом 
чл. 6. овог за ко на про пи са но је да је сва ко ду жан да се ру ко во ди нај бо љим ин те ре си ма 
де те та у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де те та, док је чл. 60. ст. 1. про пи са но да де те 
има пра во да жи ви са ро ди те љи ма и пра во да се ро ди те љи ста ра ју о ње му пре свих дру-
гих. Од ред ба ма чл. 110-123. овог за ко на уре ђе на је ме ра хра ни тељ ства, па је, из ме ђу 
оста лог, про пи са но да се хра ни тељ ство мо же за сно ва ти ако је то у нај бо љем ин те ре су 
де те та и уко ли ко је де те без ро ди тељ ског ста ра ња, али и ако је под ро ди тељ ским ста-
ра њем, али има смет ње у пси хо-фи зич ком раз во ју или је де те са по ре ме ћа јем у по на-
ша њу. По ро дич ни за кон про пи су је да је де те без ро ди тељ ског ста ра ња: де те ко је не ма 
жи ве ро ди те ље, де те чи ји су ро ди те љи не по зна ти или је не по зна то њи хо во бо ра ви ште, 
де те чи ји су ро ди те љи ли ше ни ро ди тељ ског пра ва од но сно по слов не спо соб но сти, де те 
чи ји су ро ди те љи ли ше ни пра ва на чу ва ње и по ди за ње, од но сно, вас пи та ва ње де те та 
и де те чи ји се ро ди те љи не ста ра ју о де те ту или се ста ра ју о де те ту на нео д го ва ра ју ћи 
на чин. Та ко ђе (чл. 114. и 116.) про пи са но је да се хра ни тељ ство мо же за сно ва ти са мо уз 
са гла сност ро ди те ља де те та, осим ка да је де те без ро ди тељ ског ста ра ња, али и да де те 
ко је је на вр ши ло 10 го ди на жи во та и ко је је спо соб но за ра су ђи ва ње, мо ра да се са гла-
си са за сни ва њем хра ни тељ ства.

3.10. За кон o со ци јал ној за шти ти у чл. 48. од ре ђу је да се пру жа њем услу га по ро дич ног сме-
шта ја де ци и мла ди ма при вре ме но, до за вр шет ка ре дов ног шко ло ва ња, обез бе ђу је не-
га, за шти та и усло ви за оп ти мал ни раз вој у по ро дич ном окру же њу. По ро дич ни сме штај 
за де цу и мла де об у хва та и при пре му за по вра так ро ди те љи ма, дру ги стал ни жи вот ни 
аран жман и при пре му за са мо стал ни жи вот. Та ко ђе, про пи са но је да се по ро дич ни сме-
штај обез бе ђу је као: стан дард ни сме штај, сме штај уз ин тен зив ну или до дат ну по др шку, 
ур гент ни сме штај, по вре ме ни сме штај и дру ге вр сте сме шта ја у дру гу по ро ди цу.

3.11. Пра вил ни ком о хра ни тељ ству247 хра ни тељ ство је де фи ни са но као ме ра за шти те де те та 
без ро ди тељ ског ста ра ња, од но сно, де те та под ро ди тељ ским ста ра њем ко је има смет-
ње у пси хо фи зич ком раз во ју или по ре ме ћај по на ша ња, а ко је при вре ме но не мо же да 
жи ви са сво јим ро ди те љи ма.248 Од ред бом чл. 5. овог пра вил ни ка про пи са но је да ЦСР 
при ме њу је хра ни тељ ство као ме ру за шти те за де те ка да је то у ње го вом нај бо љем ин те-
ре су, од но сно, уко ли ко хра ни тељ ство пред ста вља од го вор на по тре бе де те та за без бед-
но шћу, фи зич ким, здрав стве ним, емо ци о нал ним и со ци јал ним раз во јем, вас пи та њем 
и обра зо ва њем; обез бе ђу је трај ност од но са и ве за са по ро ди цом по ре кла и дру гим 
осо ба ма ва жним за де те и у нај ве ћој мо гу ћој ме ри обез бе ђу је усло ве за пре вла да ва ње 
за сто ја у раз во ју и оп ти ма лан раз вој де те та. Оп шту по доб ност де те та за хра ни тељ ство 
утвр ђу је ЦСР (чл. 16.) кроз про це ну усло ва у ко ји ма де те жи ви и сте пе на угро же но сти 
ње го вог раз во ја. Про це на усло ва у ко ји ма де те жи ви об у хва та: со ци јал но-еко ном ске 
усло ве у ко ји ма по ро ди ца де те та жи ви; струк ту ру по ро ди це и ње ну ин те гри са ност у 
со ци јал ну сре ди ну; по сто ја ње основ них уста но ва за за до во ља ва ње по тре ба де те та и 
њи хо во ак тив но ко ри шће ње; спо соб но сти и мо гућ но сти ро ди те ља, срод ни ка или дру-
гих пру жа о ца не ге у по гле ду за до во ља ва ња по тре ба де те та у од но су на основ ну не гу 

246 Чл. 2. По ро дич ног за ко на („Сл. гла сник РС”, бр. 18/05 и 72/11)
247 „Сл. гла сник РС”, бр. 36/08
248 Чл. 2. Пра вил ни ка о хра ни тељ ству



306  ЗБОР НИК МИ ШЉЕ ЊА И ПРЕ ПО РУ КА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

и здра вље, без бед ност, вас пи та ње, обра зо ва ње, ин те лек ту ал ни, со ци јал ни и емо ци о-
нал ни раз вој, зре лост и са мо стал ност де те та, а у скла ду са ње го вим уз ра стом и ин ди ви-
ду ал ним по тен ци ја ли ма; сна ге и ри зи ке по ро ди це за раз вој де те та или ри зи ке ин сти ту-
ци о нал не за шти те за де те и мо гућ но сти по др шке по ро ди ци за пре вла да ва ње кри зних 
си ту а ци ја и ре ха би ли та ци ју ро ди тељ ских по тен ци ја ла; те пла ни ра ње ду жи не тра ја ња 
хра ни тељ ства за де те и мо гућ ност по врат ка де те та у би о ло шку по ро ди цу.

3.12. Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни 
рад249 де фи ни шу се, из ме ђу оста лог, над ле жно сти ор га на ста ра тељ ства, са др жај пла но-
ва пру жа ња услу га ко ри сни ци ма и уче шће ко ри сни ка или над ле жних ор га на у пла ни ра-
њу услу га. Од ред бом чл. 70. ст. 3. про пи са но је да при ли ком до но ше ња пла на услу га и 
ме ра за по ро ди цу и пла на стал но сти за де те, цен тар ће за јед но са дру гим слу жба ма у 
ло кал ној за јед ни ци и чла но ви ма по ро ди це да пре ду зме ра зум не на по ре да де те оста не 
са ро ди те љи ма, да се пред у пре де или от кло не окол но сти због ко јих де те мо же да бу де 
из ме ште но из по ро ди це или ће пред у зе ти све на по ре да се стек ну усло ви за по вра так 
де те та у по ро ди цу, а ст. 4. овог чла на про пи са но је да у слу ча је ви ма ка да ни је од го ва-
ра ју ће пред у зи ма ти ин тер вен ци је, ме ре и услу ге за оста нак или по вра так де те та у по-
ро ди цу, цен тар тре ба да обра зло жи и до ку мен ту је окол но сти за та кву од лу ку. На да ље, 
од ред бом чл. 71. ст. 3. про пи са но је да пла ном стал но сти мо ра да се од ре ди да тум (ме-
сец и го ди на) ка да ће се до сти ћи је дан од сле де ћих ци ље ва стал но сти, у скла ду са нај бо-
љим ин те ре сом де те та, и то: оста нак де те та са ро ди те љи ма (оба или јед ним); по вра так 
де те та у по ро ди цу ро ди те ља; сме штај де те та код срод ни ка, хра ни те ља или ста ра те ља; 
усво је ње де те та или дру ги стал ни жи вот ни аран жман мла де осо бе кроз оса мо ста ље ње.

     ,           
           

3.13. Има ју ћи у ви ду да су пред ме ти ових при ту жби од лу ке 15 цен та ра за со ци јал ни рад 
да на осно ву кри те ри ју ма „со цио-ма те ри јал на угро же ност”, из ме сте од ре ђе ни број 
де це из по ро ди це и сме сте их у по ро дич ни сме штај, од но сно, хра ни тељ ску по ро ди цу, 
по треб но је утвр ди ти да ли су де ца из ка те го ри је „со цио-ма те ри јал но угро же на де ца”, 
сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це ис кљу чи во због си ро ма штва сво јих ро ди те ља.

С тим у ве зи, нео п ход но је на по ме ну ти да је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти др-
жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти да спро во ди по сту пак по при ту жба ма ко је се од но-
се на ак те дис кри ми на ци је. Са гла сно то ме, пред мет ана ли зе у овом слу ча ју огра ни чен 
је на утвр ђи ва ње по сто ја ња дис кри ми на ци је де це ко ја су од лу ком ЦСР сме ште на у хра-
ни тељ ске по ро ди це, на осно ву За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и дру гих ре ле вант-
них про пи са ко ји са др же ан ти ди скри ми на тор не од ред бе. Утвр ђи ва ње евен ту ал них по-
вре да дру гих за ко на и/или про це ду ра при ли ком до но ше ња од лу ка о из ме шта њу де це 
из по ро ди це по ре кла, ис прав но сти и за ко ни то сти по сту па ка про це не де те та и чла но ва 
по ро ди це и дру гих ме ра из над ле жно сти ЦСР, не спа да ју у над ле жност По ве ре ни ка за 
за шти ту рав но прав но сти, па у овом по ступ ку ни су ана ли зи ра ни.

3.14. Хра ни тељ ство се у прав ној ли те ра ту ри нај че шће де фи ни ше као узи ма ње ту ђег де те та 
на бес плат ну ис хра ну и вас пи та ва ње и пред ста вља од нос ко јим се не за сни ва ни ка-
кво срод ство из ме ђу де те та (хра ње ни ка) и од ра сле осо бе ко ја узи ма ту ђе де те да се 

249 „Сл. гла сник РС”, бр. 59/08, 37/10, 39/11 — др. пра вил ник и 1/12 — др. пра вил ник
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о ње му ста ра (хра ни те ља), ни ти де те пре ки да срод нич ки од нос са сво јом по ро ди цом. 
Сто га, хра ни тељ ством се на хра ни те ља не пре но си ро ди тељ ско пра во у це ли ни, већ се 
пре но се са мо не ка пра ва и оба ве зе ко ја су део са др жи не ро ди тељ ског пра ва (чу ва ње, 
по ди за ње, вас пи та ва ње, обра зо ва ње и, евен ту ал но, из др жа ва ње де те та). Свр ха хра-
ни тељ ства је обез бе ђи ва ње за шти те за де те ка да је то у ње го вом нај бо љем ин те ре су. 
Иако се за сни ва њем хра ни тељ ства не пре ки да ју у це ло сти од но си из ме ђу де те та и ро-
ди те ља, не ма ни ка кве сум ње да је, са аспек та од но са ро ди те ља и де те та, уста но ва хра-
ни тељ ства ве о ма огра ни ча ва ју ћа ме ра. Европ ски суд за људ ска пра ва у пре су ди А. К. и 
Л. про тив Хр ват ске250 ис ти че ка ко раз два ја ње по ро ди це пред ста вља вр ло озбиљ но ме-
ша ње јав них вла сти у по ро дич ни жи вот ро ди те ља и де те та, да су над ле жни ор га ни, код 
до но ше ња од лу ка у та ко осе тљи вом под руч ју, су о че ни са крај ње те шком од лу ком, те да 
иако има ју пра во на од ре ђе ни сте пен дис кре ци је у по ступ ку и од лу чи ва њу, ипак мо ра ју 
раз мо три ти и ста во ве и ин те ре се би о ло шких ро ди те ља, уз по што ва ње чл. 8. Европ ске 
кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Сто га, има ју ћи у ви ду свр ху 
хра ни тељ ства, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да се при ли ком до-
но ше ња од лу ка о за сни ва њу хра ни тељ ства, од но сно, из ме шта њу де це из по ро ди це по-
ре кла мо ра по сту па ти оба зри во и па жљи во, пре све га на осно ву кри те ри ју ма и раз ло га 
ко ји ни су ба зи ра ни на лич ном свој ству по ро ди це и де те та.

3.15. Ра ди пра вил не ана ли зе и раз у ме ва ња овог слу ча ја, би ло је по треб но утвр ди ти шта за-
пра во под ра зу ме ва тер мин „со цио-ма те ри јал но угро же но де те”, од но сно, да ли се тај 
тер мин од но си са мо на си ро ма шно де те или са др жи још не ке спе ци фич но сти усло ва у 
ко ји ма де те жи ви, де те то вих по тре ба и од но са у по ро ди ци. С об зи ром да про пи си ко ји-
ма је ре гу ли са на уста но ва хра ни тељ ства, не да ју де фи ни ци ју ове ка те го ри је де це — ко-
ри сни ка со ци јал не за шти те, у зах те ви ма за из ја шње ње ко ја су по сла та цен три ма за со-
ци јал ни рад, по ста вље но је ово пи та ње. Из из ја шње ња цен та ра за со ци јал ни рад мо же 
се за кљу чи ти да се под тер ми ном „со цио-ма те ри јал но угро же но де те” под ра зу ме ва де-
те из по ро ди ца ко је жи ве у те шким ма те ри јал ним усло ви ма и при ма ју раз ли чи те вр сте 
по мо ћи из над ле жно сти ЦСР и дру гих ор га на, али и да ве ћи на ове де це по ти че из по-
ро ди ца у ко ји ма су еви ден ти ра ни и дру ги про бле ми и раз ло зи због ко јих су цен три до-
но си ли од лу ке о сме шта ју де це у по ро дич ни сме штај. По ред то га, тре ба има ти у ви ду и 
чи ње ни цу да ЦСР ни су има ли мо гућ ност да у апли ка ци ји, на осно ву ко је је са чи њен део 
Из ве шта ја Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, иза бе ру ви ше ко ри снич ких гру па 
на осно ву ви ше еви ден ти ра них раз ло га за сме шта ње де це у по ро дич ни сме штај (нпр. 
за не ма ре но де те и де те со цио-ма те ри јал но угро же но). На про тив, ЦСР су се при ли ком 
из бо ра ко ри снич ке гру пе де це мо гли од лу чи ти са мо за јед ну по ну ђе ну оп ци ју, те се из 
из ја шње ња ве ћи не ЦСР мо гло за кљу чи ти да су се за гру пу „со цио-ма те ри јал но угро же-
но де те” од лу чи ва ли ка да су у пи та њу би ле по ро ди це ко је већ ду ги низ го ди на при ма ју 
раз ли чи те вр сте по мо ћи и код ко јих је еви ден ти ра на из ра зи та ма те ри јал на угро же ност. 
Та ко, ЦСР Бој ник на во ди да њи хо во по и ма ње де фи ни ци је со ци јал но-ма те ри јал но угро-
же них по ро ди ца и де це из ових по ро ди ца је да „по ро ди ца по осно ву со ци јал но-ма-
те ри јал не угро же но сти оба ве зно оства ру је пра ва из обла сти со ци јал не за шти те. 
Тер мин де ца из со ци јал но-ма те ри јал но угро же них по ро ди ца го во ри о по ре клу де це, 
а ни ка ко не о раз ло зи ма, по го то ву не је ди ним, за њи хо во из ме шта ње из би о ло шких 
и сме шта ја у хра ни тељ ске по ро ди це”. ЦСР Ча чак, пак, на во ди да „кри те ри ју ми ко ји 
су по треб ни да би се де те сма тра ло со ци јал но-ма те ри јал но угро же но у би о ло шкој 

250 Пре су да Европ ског су да за људ ска пра ва од 8. ја ну а ра 2013. го ди не
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по ро ди ци је ка да и по ред по мо ћи по ро ди ци, у скла ду са ма те ри јал ним мо гућ но сти ма 
дру штва и ло кал не за јед ни це, ро ди те љи за не ма ре основ не по тре бе де те та, та ко 
да до ве ду у пи та ње и ње гов би о ло шки оп ста нак”.

3.16. Ана ли зи ра ју ћи из ја шње ња цен та ра за со ци јал ни рад, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти уочи ла је да су по ро ди ца ма из ко јих су де ца сме ште на у хра ни тељ ске по ро-
ди це на осно ву кри те ри ју ма со цио-ма те ри јал на угро же ност, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
и пру жа не раз ли чи те вр сте по мо ћи из над ле жно сти ЦСР и ло кал не са мо у пра ве, те да 
је очи глед но ова чи ње ни ца би ла раз лог да се ЦСР опре де ле да де цу из ових по ро ди ца 
свр ста ју у ко ри снич ку гру пу „со цио-ма те ри јал но угро же но де те”. Да ља ана ли за из ја-
шње ња цен та ра за со ци јал ни рад, по ка за ла је да су у ве ћи ни по ро ди ца, по ред очи-
глед не ма те ри јал не угро же но сти и си ро ма штва, при сут ни и дру ги про бле ми, нпр. по-
ре ме ћа ји по ро дич них од но са. При ме ра ра ди, у из ја шње њу ЦСР за оп шти не Жа баљ и 
Ти тел „Со ли дар ност” Жа баљ на ве ден је при мер мај ке де ча ка ко ји је као бе ба сме штен 
у хра ни тељ ску по ро ди цу јер је мај ка „за ка зи ва ла у мно гим сег мен ти ма ро ди тељ ства 
(по ред не а де кват не тем пе ра ту ре у про сто ри ји, реч је о зим ском пе ри о ду) и ло ших 
стам бе них усло ва, зна чај ни про пу сти су се од но си ли и на не а де кват ну ис хра ну и не-
хи ги је ну ка ко про сто ра, та ко и де те та — што се не мо же при пи си ва ти ис кљу чи во 
си ро ма штву. Де те је због на ру ше ног здрав стве ног ста ња хо спи та ли зо ва но услед 
обо ље ња бу бре га”.

3.17. Иако су сви ЦСР твр ди ли да си ро ма штво и ма те ри јал на угро же ност по ро ди це ни су би ли 
је ди ни кри те ри јум за сме штај де це у хра ни тељ ске по ро ди це, По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти кон ста ту је да се у не ким из ја шње њи ма на ла зе ве о ма шту ра обра зло-
же ња раз ло га за из ме шта ње де це из по ро ди це по ре кла. На и ме, по је ди ни цен три су у 
из ја шње њи ма упо тре бља ва ли оп ште пој мо ве и фор му ла ци је, ко је не омо гу ћа ва ју да 
се да се утвр де ствар ни раз ло зи за ко је твр де да су, осим си ро ма штва, би ли су штин ски 
раз ло зи за из два ја ње де це из по ро ди ца по ре кла.

На при мер, у из ја шње њу ЦСР Ћу при ја на ве де но је да су де ца ко ја су сме ште на у хра-
ни тељ ску по ро ди цу, на кон смр ти мај ке оста ла да жи ве са оцем „ко ји је био и остао 
дис функ ци о на лан, па си ван и инер тан, а ни је би ло срод ни ка ко ји би пре у зе ли бри гу 
о де ци, та ко да је је ди ни пут за за шти ту ви тал них ин те ре са де це био сме штај у 
хра ни тељ ску по ро ди цу (…) не по сред ни по вод за сме штај ове де це ни је био ис кљу-
чи во ма те ри јал не при ро де”. Од ЦСР оче ку је се да у свом из ја шње њу из не се не са-
мо сво је оце не и ква ли фи ка ци је да је отац, ка ко се на во ди, био „дис функ ци о на лан”, 
„па си ван” и „инер тан”, већ да на ве де кон крет не чи ње ни це ко је се од но се на ста тус 
и по на ша ње оца пре ма сво јој де ци, из ко јих се мо же са из ве сно шћу за кљу чи ти да су 
ове ква ли фи ка ци је тач не и уте ме ље не. По што ни јед на чи ње ни це ни је из не та, ква ли-
фи ка ци је се пре мо гу схва ти ти као сво је вр сно ети ке ти ра ње, а не струч на оце на ко ја је 
за сно ва на на чи ње ни ца ма.

За тим, ЦСР „Бо ров њак” из Кур шу мли је на во ди при мер мај ке де ча ка ко ја „због свог на-
чи на жи во та ни је на аде ква тан на чин за до во ља ва ла раз вој не по тре бе де те та. И 
у овом слу ча ју не до ста ју ег закт не чи ње ни це у по гле ду „на чи на жи во та” мај ке де те та, 
због ко јег, на вод но, она ни је на аде ква тан на чин за до во ља ва ла по тре бе де те та. Не ја-
сно је шта ЦСР „Бо ров њак” уоп ште под ра зу ме ва под пој мом „на чин жи во та” и ка ко је 
у кон крет ном слу ча ју „на чин жи во та” мај ке ути цао то да она ни је на аде ква тан на чин 
за до во ља ва ла по тре бе де те та.
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Та ко ђе, у из ја шње њу ЦСР Ка њи жа на во ди се да „ро ди те љи ни су би ли оспо со бље ни за 
вр ше ње ро ди тељ ске уло ге”, иако су за по сле ни у овом ЦСР пру жа ли по моћ и по др шку 
ро ди те љи ма де це. У ве зи са тим, не ја сно је шта уоп ште зна чи „оспо со бље ност ро ди те-
ља за вр ше ње ро ди тељ ске уло ге”, за шта кон крет но ни су би ли „оспо со бље ни”, ко ји им 
је кон крет но вид по мо ћи и по др шке пру жан, у ком пе ри о ду и сл.

3.18. Та ко ђе, ана ли за по је ди них из ја шње ња цен та ра за со ци јал ни рад по ка за ла је да цен три 
за со ци јал ни рад ни су об ја сни ли ко ји су би ли су штин ски раз ло зи за сме шта ње де це у 
хра ни тељ ске по ро ди це, осим си ро ма штва по ро ди це по ре кла. У том сми слу, мо же се 
из дво ји ти из ја шње ња ЦСР Ста ра Па зо ва ко ји на по чет ку на во ди да је код нај ве ћег бро ја 
де це раз лог из ме шта ња из по ро ди це по ре кла „са деј ство ви ше фак то ра”, а у на став ку 
из ја шње ња је да та де таљ на сли ка по ро дич не си ту а ци је сед мо ро де це из две по ро ди це, 
ко ја су сме ште на у хра ни тељ ске по ро ди це као со цио-ма те ри јал но угро же на де ца. На и-
ме, у слу ча ју пр ве по ро ди це, че тво ро де це је сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу на кон 
што их је отац ко ји ни је аде кват но бри нуо о њи ма, оста вио код мај ке ко ја је жи ве ла на 
те ри то ри ји дру ге оп шти не, јер мај ка „ни је има ла усло ве да при хва ти де цу у сво ју но-
ву за јед ни цу — пре вас ход но из раз ло га не по вољ них стам бе них усло ва (мај ка и њен 
ван брач ни парт нер жи ве у со би од око 6 м2)”. ЦСР Ста ра Па зо ва да ље на во ди да је 
чи ње ни ца да је „од су ство ми ни мал них стам бе них усло ва у но вој по ро ди ци мај ке би ла 
опре де љу ју ћа за збри ња ва ње де це ван би о ло шке по ро ди це, уз чи ње ни цу на пу шта-
ња де це од стра не оца”. У дру гом слу ча ју, ко ји се од но си на три де вој чи це сме ште не 
у хра ни тељ ску по ро ди цу, на ве де но је у де лу опи си ва ња по ро дич них при ли ка мај ке и 
де вој чи ца, да је опре де ље ње струч них рад ни ка да ову де цу свр ста у ко ри снич ку гру пу 
„со цио-ма те ри јал но угро же на де ца” усло вље но про це ном да у „усло ви ма по вољ них 
стам бе них усло ва по ро ди це — не би до шло до из ме шта ња де це из по ро ди це мај ке 
ко ја је оче ки ва ла ро ђе ње ше стог де те та, већ да би се ор га ни зо ва њем раз ли чи тих 
услу га у за јед ни ци мо гла пру жи ти по др шка мај ци у бри зи и ста ра њу око де це”, као и 
да мај ка ни је на мер но про пу сти ла да се ста ра о де ци. Шта ви ше, на кра ју из ја шње ња, 
ЦСР Ста ра Па зо ва кон ста ту је да су обе мај ке са но вим парт не ри ма од лу чи ле да на ста-
ве жи вот ван оп шти не Ста ра Па зо ва, али у слу ча ју да до не су дру га чи ју од лу ку и из ра зе 
спрем ност да пре у зму бри гу и ста ра ње о де ци „мо же се раз ма тра ти мо гућ ност да 
им се обез бе ди нов ча на на кна да од стра не ло кал не за јед ни це за пла ћа ње на јам ни не 
од го ва ра ју ћег стам бе ног про сто ра”. Ме ђу тим, у из ја шње њу се твр ди да се ни јед на 
ни дру га мај ка до да нас ни су обра ти ле ЦСР Ста ра Па зо ва са зах те вом да пре у зму сво ју 
де цу из хра ни тељ ских по ро ди ца и ста ра ју се о њи ма у окви ру сво јих но во фор ми ра них 
до ма ћин ста ва. Не на во ди се да ли је мај ка ма пру жен би ло ко ји вид са ве то дав не и дру ге 
по мо ћи или би ло ко ја дру га ме ра.

3.19. Сто га, има ју ћи у ви ду из ја шње ње ЦСР Ста ра Па зо ва и дру гих цен та ра ко ји на сли чан на-
чин опи су ју раз ло ге за из ме шта ње де це из по ро ди ца по ре кла, По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти кон ста ту је да је из ве сно да су не ки ро ди те љи са мо и ни ци ја тив но тра-
жи ли од ЦСР да збри не њи хо ву де цу или ни су из ра зи ли спрем ност да пре у зму од го вор-
ност за бри гу и ста ра ње о де ци. С тим у ве зи, По ве ре ни ца под се ћа да број ни до ма ћи и 
ме ђу на род ни прав ни про пи си са др же од ред бе ко је на ла жу над ле жним ор га ни ма да, 
у скла ду са мо гућ но сти ма др жа ве, пре ду зму по треб не ме ре и по мог ну ро ди те љи ма 
да де те ту/де ци обез бе де пра во на аде ква тан жи вот ни стан дард, те да увек при ли ком 
од лу чи ва ња има ју на уму зна чај од ра ста ња де те та уз ро ди те ље и обез бе де сву мо гу-
ћу по моћ по др шку по ро ди ца ма да ис пу ња ва ју сво је од го вор но сти пре ма де те ту/де ци. 
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Сто га је нео п ход но да над ле жни ор га ни, у сва ком кон крет ном слу ча ју, раз мо тре све 
рас по ло жи ве мо гућ но сти и да осна же ро ди те ља/е да ис пу ња ва ју оба ве зе пре ма де те ту 
и на тај на чин от кло не узро ке евен ту ал не од лу ке о на пу шта њу де те та. Тек на кон што 
бу ду ис цр пље ни сви ме ха ни зми ко ји сто је на рас по ла га њу над ле жним ор га ни ма, мо же 
се до не ти од лу ка о из два ја њу де те та из по ро ди це по ре кла. По себ но је про бле ма тич но 
што у по је ди ним слу ча је ви ма по во дом „не ис ка зи ва ња спрем но сти ро ди те ља да пре у-
зму од го вор ност за бри гу и ста ра ње о де ци” пре ма ро ди те љи ма ни су пред у зе те од го-
ва ра ју ће, за ко ном про пи са не ме ре.

3.20. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је и на ве о ма за бри ња ва ју ће на во де из из-
ја шње ња ЦСР Ме две ђа. На и ме, из из ја шње ња овог цен тра мо же се за кљу чи ти да је дво је 
де це из ме ште но из по ро ди це по ре кла и сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу ис кљу чи во 
због на став ка шко ло ва ња у дру гом гра ду. За пра во, за јед но од дво је на ве де не де це, де-
ча ка са смет ња ма у раз во ју, из ри чи то је на ве де но да је сме штен у хра ни тељ ску по ро ди цу 
јер из свог ме ста пре би ва ли шта ни је имао аде кват ну ауто бу ску ли ни ју до ме ста у ко јем се 
шко ло вао. Оба де те та по ти чу из по ро ди ца ве о ма ло шег ма те ри јал ног ста ња. Слич но је и 
у из ја шње њу ЦСР „Бо ров њак” из Кур шу мли је, де чак је сме штен у хра ни тељ ску по ро ди цу 
јер „мај ка, ло шег ма те ри јал ног ста ња, али и ни ских ин те лек ту ал них спо соб но сти, из 
за ба че не сре ди не без ре сур са у ци љу да ље пер спек ти ве де те та са гла сна да де те бу де 
сме ште но у дру гу по ро ди цу ра ди на став ка шко ло ва ња”. По ред чи ње ни це да су на во ди 
из ова два из ја шње ња ве о ма за бри ња ва ју ћи, По ве ре ни ца ука зу је да на вод из из ја шње-
ња ЦСР Ме две ђа пред ста вља је дин ствен слу чај у прак си пру жа ња со ци јал не за шти те да 
је де те из ме ште но из сво је по ро ди це због не по сто ја ња аде кват не ауто бу ске ли ни је од 
ме ста ста но ва ња до шко ле. Уко ли ко је не по сто ја ње аде кват ног пре во за би ло од лу чу ју ће 
за из ме шта ње де те та из по ро ди це по ре кла, ка ко се мо же за кљу чи ти из из ја шње ња, По-
ве ре ни ца ука зу је да је ти ме гру бо на ру ше но за ко ном га ран то ва но пра во де те та да жи ви 
са сво јим ро ди те љи ма. По ред то га, по треб но је на гла си ти да по сто ји чи тав спек тар при-
хва тљи ви јих на чи на да се де ци обез бе ди оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње, од но сно, 
не сме та но шко ло ва ње ван ме ста пре би ва ли шта, уме сто њи хо вог из ме шта ња из по ро-
ди ца. Ме ђу тим, с об зи ром на шту рост са мог из ја шње ња, мо же се кон ста то ва ти да ни је 
утвр ђе но да ли су по сто ја ли и дру ги про бле ми у по ро ди ци овог де те та на осно ву ко јих је 
ЦСР Ме две ђа до нео од лу ку о сме шта њу де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, осим не до стат-
ка аде кват не ауто бу ске ли ни је од ку ће до шко ле.

3.21. При мет но је да по је ди ни цен три за со ци јал ни рад у до пи си ма упу ће ним А. ж. ц, као и 
у из ја шње њи ма на при ту жбу, на во де као јед ну од ка рак те ри сти ка не а де кват ног вр ше-
ња ро ди тељ ског пра ва и скло ност мај ки да „че сто ме ња ју ван брач не парт не ре”. Та ко, 
на при мер ЦСР Ка њи жа, по ја шња ва ју ћи усло ве жи во та де це сме ште не у хра ни тељ ске 
по ро ди це, чак у че ти ри при ме ра на во ди да је мај ка де те та (де це), че сто ме ња ла ван-
брач не парт не ре,251 а Цен тар за со ци јал ни рад Бе чеј на во ди да је мај ка че тво ро де це 
ко ја су сме ште на у хра ни тељ ску по ро ди цу, из ме ђу оста лог, „че сто ме ња ла парт не ре, 
се ли ла се за јед но са њи ма, то су че сто би ли агре сив ни (фи зич ки) му шкар ци пре ма 
њој”. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ова кви на во ди по др жа ва ју 
род не сте ре о ти пе и пред ра су де да је же на ко ја ни је у брач ној за јед ни ци и ко ја „ме-
ња” парт не ре, ло ша мај ка и да са мим тим не а де кват но вр ши ро ди тељ ско пра во, док 
се за оче ве ова кви на во ди не спо ми њу и њи хо во ме ња ње парт нер ки ни је у ди рект ној 

251 До пис ко ји је ЦСР Ка њи жа упу тио АЖЦ-у као од го вор на зах тев за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја
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ко ре ла ци ји са вр ше њем ро ди тељ ског пра ва. Та ко ђе, По ве ре ни ца ис ти че да је ве о ма 
за бри ња ва јућ на вод ЦСР из Бе че ја да је мај ка че тво ро де це „би ра ла парт не ре ко ји су 
че сто би ли фи зич ки агре сив ни пре ма њој”, због че га де ци ни је пру жа ла по зи ти ван и 
под сти ца јан мо дел по на ша ња. Ова квим ста вом ЦСР пре ва љу је од го вор ност за на сил но 
по на ша ње парт не ра на же ну, жр тву на си ља у по ро ди ци и те ре ти је за на си ље ко је је 
пре жи ве ла, као да га је са ма про у зро ко ва ла. По ве ре ни ца ис ти че да је по треб но да над-
ле жни ор га ни, при ли ком ана ли зе по ро дич не си ту а ци је ко ри сни ка со ци јал не за шти те, 
не за сни ва ју сво је од лу ке и ми шље ња на сте ре о тип ној уло зи же не у по ро ди ци, од но-
сно, да же не ко је се не укла па ју у сте ре о ти пан „ка луп” по на ша ња су пру ге и мај ке, ауто-
мат ски сма тра ју не а де кват ним вр ши тељ ка ма ро ди тељ ског пра ва.

3.22. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни је утвр ђе но да је си ро ма штво 
де це и њи хо вих по ро ди ца био је ди ни кри те ри јум за из ме шта ње ове де це из по ро ди ца 
по ре кла и за сни ва ња хра ни тељ ства, иако су у на во ди ма из из ја шње ња цен та ра за со ци-
јал ни рад уоче ни сте ре о ти пи, пред ра су де и не до вољ но ја сни кри те ри ју ми за до но ше-
ње од лу ка да се „со цио-ма те ри јал но угро же на де ца” сме сте у хра ни тељ ске по ро ди це. 
Шта ви ше, мо же се кон ста то ва ти да су код ве ћи не по ро ди це, по ред очи глед ног си ро-
ма штва, по сто ја ли и дру ги про бле ми и по ре ме ћа ји по ро дич них од но са ко ји су мо гли 
до при не ти од лу ци да се де те/де ца сме сте у хра ни тељ ску по ро ди цу.

3.23. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да у од лу ка ма ко је се ти чу 
огра ни ча ва ња вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, сва ки струч њак/струч ња ки ња у со ци јал ној 
за шти ти мо ра би ти у ста њу да опи ше по ро дич ну си ту а ци ју у ко јој де те жи ви и на ве де 
су штин ске и ја сне раз ло ге за за сни ва ње хра ни тељ ства, ко ји су пот кре пље ни до вољ ним 
чи ње ни ца ма и до ка зи ма, ко ји би сва ког струч ња ка/струч ња ки њу ко ји би про це њи вао 
та кву од лу ку уве ри ле да је она за ко ни та и це лис ход на, од но сно да би и он/она, у ис-
тој си ту а ци ји и под истим окол но сти ма до нео од лу ку исте са др жи не. У скла ду са тим, 
По ве ре ни ца под се ћа на став Европ ског су да за људ ска пра ва да др жав ни ор га ни, у слу-
ча је ви ма огра ни ча ва ња ро ди тељ ског пра ва, мо ра ју по сту па ти ра зум но, оба зри во и у 
до број ве ри, а сва ка пред у зе та ме ра мо ра би ти у скла ду са крај њим ци љем, од но сно, с 
по нов ним сје ди ње њем по ро ди це.252

.   
У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби А. ж. ц. из Б. про тив цен та ра за со ци јал ни рад 

из Бој ни ка, Кни ћа, Кур шу мли је. Ме две ђе, Уба, Ћу при је, Чач ка, Бач ке То по ле, Бе че ја, Ти те ла, 
Ка њи же, Ста ре Па зо ве, За је ча ра, Про ку пља и Ари ља, ни је утвр ђе но да су цен три за со ци јал ни 
рад до но ше њем од лу ка о сме шта ју де це из ко ри снич ке гру пе „со цио-ма те ри јал но угро же но 
де те” у хра ни тељ ске по ро ди це пре кр ши ли про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на осно ву чл. 33. ст. 1. тач. 9. За ко на о за бра-

ни дис кри ми на ци је, пре по ру чу је цен три ма за со ци јал ни рад из Бој ни ка, Кни ћа, Кур шу мли је. 
Ме две ђе, Уба, Ћу при је, Чач ка, Бач ке То по ле, Бе че ја, Ти те ла, Ка њи же, Ста ре Па зо ве, За је ча ра, 
Про ку пља и Ари ља:

252 Пре су де ЕСЉП Ol sson v. Swe den (1988.) и Vogt v. Ger many (1995), „Пра во на по што ва ње при ват ног и по ро дич ног жи во та — 
члан 8. Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма”, Ива на Кр стић
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5.1. Да при ли ком до но ше ња од лу ке о из ме шта њу де те та из по ро ди ца по ре кла имов но ста-
ње, од но сно, ма те ри јал на угро же ност по ро ди це ни у ком слу ча ју не бу де је ди ни кри те-
ри јум за сме штај де це у по ро дич ни сме штај, те да сво је од лу ке и ми шље ња о ро ди тељ-
ским ком пе тен ци ја ма мај ки не за сни ва ју на род но сте ре о тип ној уло зи же не, од но сно, 
да же не ко је се не укла па ју у сте ре о ти пан „мо дел” по на ша ња су пру ге и мај ке, ауто мат-
ски сма тра ју не а де кват ним вр ши тељ ка ма ро ди тељ ског пра ва.

5.2. Да у по гле ду де це из ко ри снич ке гру пе „со цио-ма те ри јал но угро же но де те”, ко ја се још 
увек на ла зе у хра ни тељ ским по ро ди ца ма пре и спи та ју до не те од лу ке о сме шта ју ове 
де це и да за од лу ку о сме шта ју сва ког та квог де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу под не су 
По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти де таљ но обра зло же ње о раз ло зи ма на ко ји ма 
је су ове од лу ке за сно ва не, као и де таљ не по дат ке о ме ра ма по др шке и по мо ћи ко је 
су пред у зе ли пре до но ше ња од лу ке о сме шта ју де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, у ро ку 
од 15 да на од да на при је ма овог ми шље ња и пре по ру ке. На осно ву то га, По ве ре ни ца 
ће од лу чи ти има ли по тре бе за пред у зи ма њем дру гих за ко ном про пи са них ме ра у ци-
љу спре ча ва ња дис кри ми на ци је де це на осно ву имов ног ста ња, од но сно, ма те ри јал не 
угро же но сти по ро ди це, у по гле ду њи хо вог сме шта ја у хра ни тељ ске по ро ди це.

По треб но је да цен три за со ци јал ни рад из Бој ни ка, Кни ћа, Кур шу мли је. Ме две ђе, Уба, 
Ћу при је, Чач ка, Бач ке То по ле, Бе че ја, Ти те ла, Ка њи же, Ста ре Па зо ве, За је ча ра, Про ку-
пља и Ари ља оба ве сте По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним ме ра ма 
у ци љу спро во ђе ња ове пре по ру ке, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са 
пре по ру ком.
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При ту жба К. Ш. К. прoтив Дру штва зa стрaнe jeзикe збoг 
дискриминaциje у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-407/2013-02 / 11.10.2013.

Ми шље ње

Ми шље ње је до не то у по ступ ку по во дом при ту жбе К. Ш. К. про тив Дру штва за 
стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је, због дис кри ми на тор них де ло ва Про по зи-

ци ја за так ми че ње у зна њу стра ног је зи ка уче ни ка VI II раз ре да основ них шко ла, ко је 
је до не ло ово дру штво. У при ту жби се на во ди да су по је ди ни де ло ви про по зи ци је так-
ми че ња из стра них је зи ка дис кир ми на тор ни, да је Про по зи ци ја ма про пи са на и спе-
ци јал на ка те го ри ја, ко јом се не ка де ца ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај, као нпр. 
де ца по врат ни ка из ино стран ства ко ја су ро ђе на у ме шо ви тим бра ко ви ма или су од ре-
ђен број го ди на жи во та про ве ла у ино стран ству, или ка да је је зик у ко јем се де те так-
ми чи ма тер њи је зик де те то вог оца, а де те га ни ка да у жи во ту ни је ви де ло. Да је рав но-
прав но тре ти ра ње де це на так ми че њу из стра ног је зи ка не мо гу ће по сти ћи уво ђе њем 
„спе ци јал не ка те го ри је”, ко ја је за сно ва на на лич ном свој ству „пре да ка, ет нич ког по-
ре кла и ма тер њег је зи ка”, да је уме сто уво ђе ња спе ци јал не ка те го ри је, по треб но бо ље 
ор га ни зо ва ти ран ги ра ње свих уче ни ка на свим ни во и ма так ми че ња, по мо де лу ко ји 
има ју дру га струч на дру штва ко ја ор га ни зу ју так ми че ња из оста лих пред ме та и сл. 
Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је ни је се из ја сни ло у оста вље ном ро ку, 
па су По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти би ли до ступ ни на во ди из при ту жбе и 
до ста вље ни при ло зи. Про по зи ци ја ма је про пи са но да уче ни ци ко ји се так ми че у спе-
ци јал ној ка те го ри ји ра де исти тест и так ми че се по истим про по зи ци ја ма као и уче-
ни ци из оп ште ка те го ри је, а ран ги ра ју се на по се бан на чин. Ана ли за Про по зи ци ја је 
по ка за ла да се у спе ци јал ној ка те го ри ји мо гу так ми чи ти: уче ни ци ко ји су у по след ње 
че ти ри го ди не шко ло ва ња ван на ше зе мље го ди ну да на или ду же по ха ђа ли на ста ву 
на од ре ђе ном стра ном је зи ку; уче ни ци ко ји су у по след ње че ти ри го ди не шко ло ва ња 
учи ли стра ни је зик на кур се ви ма у ино стран ству ду же од јед не го ди не; уче ни ци ко ји 
по ха ђа ју на ста ву стра ног је зи ка по по себ ном на став ном пла ну и про гра му, уче ни ци 
ко ји ма је ма кар је дан ро ди тељ из вор ни го вор ник и уче ни ци ко ји ма је на ста ву из во-
дио стра ни лек тор. Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да је сми сао по сто ја ња спе-
ци јал не ка те го ри је упра во ува жа ва ње раз ли чи то сти де це ко ја има ју раз ли чи те мо-
гућ но сти за сти ца ње зна ња, као и са мо зна ње стра ног је зи ка. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти је ста ва да је по сто ја ње спе ци јал не ка те го ри је за так ми че ње ра зум но 
и објек тив но оправ да но, с об зи ром да би се у су прот ном до шло до си ту а ци је да се у 
ис тој ка те го ри ји так ми че де ца ко ја стра ни је зик уче два ча са не дељ но у шко ли и они 
ко ји су се шко ло ва ли на стра ном је зи ку. По пи та њу на во да из при ту жбе ко ји се од но-
се на де цу чи ји је је дан ро ди тељ из вор ни го вор ник је зи ка на ко јем се де те так ми чи, а 
у си ту а ци ја ма ка да де те не жи ви са тим ро ди те љем или га ни је ни ка да ни упо зна ло, 
По ве ре ни ца ука зу је да је у слу ча ју ове де це, као и це ле спе ци јал не ка те го ри је, по треб-
но има ти у ви ду да ис пу ња ва ње усло ва за так ми че ње у спе ци јал ној ка те го ри ји по твр-
ђу је и га ран ту је ди рек тор шко ле. Ти ме је уве де на до дат на га ран ци ја да де ца ко ја се 
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на ла зе у та квој си ту а ци ји, не ће би ти дис кри ми ни са на на осно ву чи ње ни це да им је 
је дан ро ди тељ из вор ни го вор ник је зи ка на ко јем се де те так ми чи. На кра ју, по треб-
но је на гла си ти и да де ца ко ја се так ми че у оп штој ка те го ри ји ни су ни на ко ји на чин 
дис кри ми ни са на по сто ја њем спе ци јал не ка те го ри је. По ве ре ни ца је да ла ми шље ње 
да Про по зи ци ја ма так ми че ња у зна њу стра ног је зи ка уче ни ка VI II раз ре да основ них 
шко ла, ко је је до не ло Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је, ни су пре кр ше-
не од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

.    
1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла К. Ш. К. због, ка ко је 

на ве де но, дис кри ми на тор них де ло ва Про по зи ци ја так ми че ња у зна њу стра ног је зи-
ка уче ни ка VI II раз ре да основ них шко ла (у да љем тек сту: Про по зи ци је), ко је је до не ло 
Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је (у да љем тек сту: Дру штво).

1.2. У при ту жби је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја по ве ри ло по сло ве ор га ни за-
ци је так ми че ња из стра них је зи ка Дру штву за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је;

да је ор га ни за тор так ми че ња ду жан да до не се про по зи ци је у скла ду са Струч ним упут-
ством и ка лен да ром так ми че ња ко је до но си Ми ни стар ство про све те и на у ке;

да су по је ди ни де ло ви Про по зи ци ја так ми че ња из стра них је зи ка дис кри ми на тор ни;

да је Про по зи ци ја ма про пи са на и спе ци јал на ка те го ри ја, ко јом се не ка де ца ста вља ју у 
не рав но пра ван по ло жај, као нпр. де ца по врат ни ка из ино стран ства ко ја су ро ђе на у ме-
шо ви тим бра ко ви ма или су од ре ђен број го ди на жи во та про ве ла у ино стран ству, или ка-
да је је зик у ко јем се де те так ми чи ма тер њи је зик де те то вог оца, а де те га ни ка да у жи во ту 
ни је ви де ло;

да је рав но прав но тре ти ра ње де це на так ми че њу из стра ног је зи ка не мо гу ће по сти ћи 
уво ђе њем „спе ци јал не ка те го ри је”, ко ја је за сно ва на на лич ном свој ству „пре да ка, ет нич-
ког по ре кла и ма тер њег је зи ка”;

да је, уме сто уво ђе ња спе ци јал не ка те го ри је, по треб но бо ље ор га ни зо ва ти ран ги ра ње 
свих уче ни ка на свим ни во и ма так ми че ња, по мо де лу ко ји има ју дру га струч на дру штва 
ко ја ор га ни зу ју так ми че ња из оста лих пред ме та;

да Дру штво ре гу ли ше Про по зи ци ја ма ран ги ра ње по бро ју бо до ва за пр ва три ме ста са мо 
за так ми ча ре на оп штин ском ни воу, та ко што је пр во ме сто 38-40 по е на, дру го ме сто 35-
37 по е на и тре ће ме сто 32-34 по е на; Има ју ћи то у ви ду, ако би се за оста ле ни вое так ми че-
ња про пи са ло исто ран ги ра ње, уз по што ва ње Струч ног упут ства Ми ни стар ства про све те 
и на у ке да се на ви ши ни во так ми че ња пла си ра ју сва де ца ко ја на ни жем ни воу так ми че-
ња осво је јед но од пр ва три ме ста, не би би ло по тре бе за спе ци јал ним ка те го ри ја ма „по 
лич ном свој ству де те та”;

да је уво ђе њем спе ци јал не ка те го ри је по ку шај да се по пра ви ште та ко ја на ста је не по сту-
па њем у скла ду са Струч ним упут ством, од но сно, ти ме што се на ви ше ни вое так ми че ња 
не ша љу де ца ко ја осво је јед но од пр ва три ме ста;
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да се не по сту па њем по Струч ном упут ству на овим ни во и ма так ми че ња пра ве и „дру ге 
дис кри ми на ци је” ко је ни су у над ле жно сти По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти.

1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни и сле де ћи при ло зи: 1) Уго вор о ре а ли за ци ји ре пу блич ког 
так ми че ња уче ни ка основ них шко ла за кљу чен из ме ђу Ми ни стар ства про све те и на у ке 
и Дру штва за стра не је зи ке и књи жев ност број: 610-00-00429/26/2012-07 од 20. ју ла 
2012. го ди не; 2) Струч но упут ство ор га ни зо ва њу так ми че ња и смо три уче ни ка основ не 
и сред ње шко ле број: 611-00-3508/2011-06 од 28. де цем бра 2011. го ди не; 3) Про по-
зи ци је за так ми че ње у зна њу стра ног је зи ка уче ни ка VI II раз ре да основ них шко ла ко је 
је до не ло Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је; 4) Ка лен дар так ми че ња и 
смо три уче ни ка основ них шко ла за 2011/12 и 5) Ка лен дар так ми че ња и смо три уче ни ка 
сред њих шко ла за 2011/12.

1.4. У ци љу утвр ђи ва ња прав но ре ле вант них чи ње ни ца и окол но сти, a у скла ду са чл. 35. ст. 
4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,253 у то ку по ступ ка за тра же но је из ја-
шње ње Дру штва за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је.

1.5. Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је ни је се из ја сни ло у оста вље ном ро ку, па 
су По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти би ли до ступ ни на во ди из при ту жбе и до ста-
вље ни при ло зи.

.      
2.1. Уви дом у Уго вор о ре а ли за ци ји ре пу блич ког так ми че ња уче ни ка основ них шко ла бр. 

610-00-00429/26/2012-07 од 20. ју ла 2012. го ди не, ко ји је за кљу чен из ме ђу Ми ни стар-
ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је и Дру штва за стра не је зи ке и књи жев ност Ср-
би је, утвр ђе но је да су њи ме ре гу ли са на пра ва и оба ве зе у ре а ли за ци ји ре пу блич ких 
так ми че ња и смо три уче ни ка основ них шко ла за школ ску 2011/12 го ди ну. Уго во ре но 
је да ре пу блич ка так ми че ње и смо тре уче ни ка основ них шко ла тре ба да бу ду у скла ду 
са За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Струч ним упут ством о ор га-
ни зо ва њу так ми че ња и смо три уче ни ка основ не и сред ње шко ле, Ка лен да ром так ми-
че ња и смо три уче ни ка основ них шко ла за 2011/12 и Фи нан сиј ским пла ном сред ста ва 
пре ма ор га ни за то ри ма и еко ном ским кла си фи ка ци ја ма так ми че ња и смо три уче ни ка 
основ них шко ла за 2011/12. Овим уго во ром се Дру штво оба ве за ло да ре а ли зу је ре-
пу блич ка так ми че ња и смо тре уче ни ка основ них шко ла у скла ду са про гра мом ко ји 
одо бри Ми ни стар ство про све те и на у ке и на осно ву бла го вре ме но под не тог Зах те ва 
за спро во ђе ње так ми че ња.

2.2. Уви дом у Струч но упут ство о ор га ни зо ва њу так ми че ња и смо три уче ни ка основ не и 
сред ње шко ле бр. 611-00-3508/2011-06 од 28. де цем бра 2011. го ди не, утвр ђе но је 
да се њи ме уре ђу ју циљ, за да ци, вр сте и ни вои, ор га ни за ци ја и про по зи ци је так ми-
че ња и смо три уче ни ка основ них и сред њих шко ла, вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка 
и на гра ђи ва ње, фи нан си ра ње, пра ће ње и из ве шта ва ње о одр жа ним так ми че њи ма 
и смо тра ма. По ред то га, про пи са но је да ор га ни за тор так ми че ња и смо тре утвр ђу је 
про по зи ци је так ми че ња у са рад њи са Ми ни стар ством про све те и на у ке, и то: усло ве 
за при пре му и одр жа ва ње; усло ве за уче шће уче ни ка; на чин про ве ре зна ња, уме-
ња, ве шти на и спо соб но сти, од но сно на чин пред ста вља ња; за тим на чин вред но ва ња 
ре зул та та и ран ги ра ње уче ни ка; пра во на жал бу и рок за ње но под но ше ње, као и 

253 „Сл. гла сник РС”, бр. 22/09
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на гра де, при зна ња и по хва ле уче ни ци ма, на став ни ци ма, шко ла ма и ор га ни за то ри-
ма. Утвр ђе но је да су за ор га ни за ци ју так ми че ња и смо тре од го вор ни ор га ни за тор и 
ди рек тор шко ле (са струч ним ве ћем или пред став ни ком окру жног ак ти ва на став ни ка 
или пред сед ник струч ног дру штва, у за ви сно сти од ни воа так ми че ња), док је за ме ђу-
на род ни ни во од го во ран пред сед ник струч ног дру штва и пред став ник ме ђу на род не 
ор га ни за ци је.

2.3. Уви дом у Про по зи ци је так ми че ња у зна њу стра ног је зи ка уче ни ка VI II раз ре да основ-
них шко ла утвр ђе но је да на оп штин ском так ми че њу уче ству ју нај бо ље пла си ра ни уче-
ни ци са школ ског так ми че ња, а ран ги ра ње се вр ши та ко што је I ме сто 38-40 по е на, 
II ме сто 35-37 а III ме сто 32-34. На сле де ћи ни во так ми че ња (окру жно/град ско) пла-
си ра ју се сви уче ни ци ко ји су осво ји ли 32 или ви ше по е на, док је за уче ни ке ко ји се 
так ми че из ен гле ског је зи ка у Бе о гра ду огра ни чен број оних ко ји има ју пра во пре ла ска 
на на ред ни ни во (град ско так ми че ње) и утвр ђу је се та ко што се из сва ке оп шти не мо-
же упу ти ти са мо 10 нај бо ље пла си ра них уче ни ка, а уко ли ко ви ше уче ни ка осво ји исти 
број по е на и пла сман на ред ном ме сту 10. ли ста се про ши ру је за тај број уче ни ка. Про-
по зи ци ја ма је уре ђе но и так ми че ње уче ни ка у спе ци јал ној ка те го ри ји, за ко је је про пи-
сан по се бан на чин ран ги ра ња. У спе ци јал ној ка те го ри ји се так ми че уче ни ци ко ји су у 
по след ње че ти ри го ди не шко ло ва ња ван на ше зе мље, го ди ну да на или ду же по ха ђа ли 
на ста ву на од ре ђе ном стра ном је зи ку; уче ни ци ко ји су у по след ње че ти ри го ди не шко-
ло ва ња учи ли стра ни је зик на кур се ви ма у ино стран ству ду же од јед не го ди не; уче-
ни ци ко ји по ха ђа ју на ста ву стра ног је зи ка по по себ ном на став ном пла ну и про гра му 
(би лин гвал на на ста ва, оглед не шко ле са ве ћим фон дом ча со ва стра ног је зи ка од оног 
ко ји је про пи сан на став ним пла ном и про гра мом за основ не шко ле); уче ни ци ко ји ма 
је ма кар је дан ро ди тељ из вор ни го вор ник и уче ни ци ко ји ма је на ста ву из во дио стра-
ни лек тор. При ли ком при ја вљи ва ња уче ни ка за так ми че ње у спе ци јал ној ка те го ри ји, 
ди рек тор сво јим пот пи сом и пе ча том шко ле га ран ту је ис прав ност по да та ка на осно ву 
ко јих се так ми чар свр ста ва у спе ци јал ну ка те го ри ју.

.               
3.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је при ли ком од лу чи ва ња у овом пред ме ту 

има ла у ви ду на во де из при ту жбе, до ста вље не до ка зе, као и ре ле вант не прав не про пи-
се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

  
3.2. По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти је са мо ста лан, не за ви сан и спе ци ја ли зо ван др-

жав ни ор ган уста но вљен За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је са за дат ком да ра ди на 
су зби ја њу свих об ли ка и ви до ва дис кри ми на ци је у оства ри ва њу рав но прав но сти у дру-
штве ним од но си ма. Над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти ши ро ко је од-
ре ђе на, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, ка ко би се омо гу ћи ло да де ло твор но 
и ефи ка сно оства ру је сво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да 
при ма и раз ма тра при ту жбе због дис кри ми на ци је, да је ми шље ња и пре по ру ке у кон-
крет ним слу ча је ви ма дис кри ми на ци је и из ри че за ко ном утвр ђе не ме ре. По ред то га, 
По ве ре ник је овла шћен да пред ла же по сту пак ми ре ња, као и да по кре ће суд ске по-
ступ ке за за шти ту од дис кри ми на ци је и под но си пре кр шај не при ја ве због ака та дис кри-
ми на ци је про пи са них ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. По ве ре ник је, та ко ђе, овла-
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шћен да упо зо ра ва јав ност на нај че шће, ти пич не и те шке слу ча је ве дис кри ми на ци је и 
да ор га ни ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.254

3.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти-
фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та.255 Је дан од оп штих прин ци па ове Кон вен ци је је 
прин цип не ди скри ми на ци је, ко ји оба ве зу је др жа ву пот пи сни цу да сва пра ва га ран то-
ва на Кон вен ци јом обез бе ди сва ком де те ту без ика кве дис кри ми на ци је и без об зи ра на 
ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, на ци о нал но, 
ет нич ко или со ци јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, ин ва ли ди тет, ро ђе ње или дру ги ста-
тус де те та, ње го вих ро ди те ља или за кон ских ста ра те ља.256

3.4. Устав Ре пу бли ке Ср би је257 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред-
ну, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.258

3.5. Устав на за бра на дис кри ми на ци је раз ра ђе на је За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је,259 
ко јим је дис кри ми на ци ја де фи ни са на као сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или 
не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње 
пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе као и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, или њи ма 
бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, 
пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но сти или ет нич ком по ре клу, је зи ку, вер-
ским или по ли тич ким убе ђе њи ма, по лу, род ном иден ти те ту, сек су ал ној ори јен та ци ји, 
имов ном ста њу, ро ђе њу, ге нет ским осо бе но сти ма, здрав стве ном ста њу, ин ва ли ди те ту, 
брач ном и по ро дич ном ста ту су, осу ђи ва но сти, ста ро сном до бу, из гле ду и члан ству у 
по ли тич ким, син ди кал ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и дру гим ствар ним, од но сно прет-
по ста вље ним лич ним свој стви ма. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или 
гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог лич ног свој ства у ис тој или слич ној си ту а-
ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или про пу шта њем, ста вља ју или су ста вље ни у не по-
вољ ни ји по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај,260 а по сред на 
дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па ли ца, због ње го вог од но сно њи хо вог 
лич ног свој ства ста вља у не по вољ ни ји по ло жај ак том, рад њом или про пу шта њем ко-
је је при вид но за сно ва но на на че лу јед на ко сти и за бра ни дис кри ми на ци је, осим ако 
је то оправ да но за ко ни тим ци љем, а сред ства за по сти за ње тог ци ља су при ме ре на и 
ну жна.261 Овим за ко ном по себ но је за бра ње на и дис кри ми на ци ја у обла сти обра зо ва-
ња262 и про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко 
обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, а за бра ње но је ли цу 
или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, оте жа ти или оне мо гу ћи ти упис у 
вас пит но-обра зов ну уста но ву, или их ис кљу чи ти из ових уста но ва, оте жа ти или ус кра-
ти ти мо гућ ност пра ће ња на ста ве и уче шћа у дру гим вас пит ним, од но сно обра зов ним 

254 Чл. 33. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
255 За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Слу жбе ни лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 

15/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/96 и 2/97)
256 Чл. 2. Кон вен ци је о пра ви ма де те та
257 „Сл. гла сник РС”, бр. 98/06
258 Чл. 21. Уста ва РС.
259 Чл. 2. ЗЗД
260 Чл. 6. ЗЗД
261 Чл. 7. ЗЗД
262 Чл. 19. ЗЗД
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ак тив но сти ма, раз вр ста ва ти уче ни ке по лич ном свој ству, зло ста вља ти их и на дру ги на-
чин нео прав да но пра ви ти раз ли ку и не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.

3.6. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња та ко ђе је за бра ње на дис кри-
ми на ци ја,263 од но сно за бра ње не су aк тивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, 
дис кри ми ни шу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, на oснoву рaснe, нaциoнaлнe, 
eтничкe, jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, 
смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг 
пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или 
нeспрeчaвaњe тaквих aк тивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим 
сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас-
пи та ња про пи су је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуш тaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док се дискриминaциjoм 
не сма тра ју пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaш-
титe и нaпрeт кa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

                      
3.7. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста-

ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но утвр ди ти да ли су дис кри ми на тор не од ред бе 
Про по зи ци ја за так ми че ње у зна њу стра ног је зи ка VI II раз ре да основ них шко ла ко је се 
од но се на спе ци јал ну ка те го ри ју так ми ча ра.

3.8. Има ју ћи у ви ду за ко ном про пи са не над ле жно сти По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав-
но сти, нај пре је по треб но кон ста то ва ти да је ана ли за овог пред ме та огра ни че на са мо 
на де ло ве при ту жбе ко ји се од но се на по вре ду ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, док 
евен ту ал не по вре де дру гих про пи са не спа да ју у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту 
рав но прав но сти. Сто га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ни је ула зи ла у ана ли-
зу на во да из при ту жбе ко ји се од но се на евен ту ал ну по вре ду не ких дру гих пра ва, ко је 
под но си тељ ка при ту жбе на зи ва „дру гим дис кри ми на ци ја ма”. У де лу ми шље ња ко ји се 
од но си на прав ни оквир, де таљ ни је су об ја шње не над ле жно сти По ве ре ни ка, као и сам 
по јам и об ли ци дис кри ми на ци је. Има ју ћи у ви ду да је за шти та од дис кри ми на ци је ре-
ла тив но но ва у на шем за ко но дав ству, По ве ре ни ца же ли још јед ном да на гла си да не 
по сто је „дру ге дис кри ми на ци је” ко је ни су у над ле жно сти По ве ре ни ка за за шти ту рав-
но прав но сти, јер је у пи та њу не за ви сни др жав ни ор ган ко ји је упра во и уста но вљен за 
за шти ту од дис кри ми на ци је. Ме ђу тим, по сто је дру ге по вре де пра ва, ре гу ли са не дру-
гим за ко ни ма за ко је су над ле жни дру ги др жав ни ор га ни, али се те по вре де пра ва не 
мо гу на зи ва ти дис кри ми на ци јом.

3.9. У од но су на на во де из при ту жбе да је дис кри ми на то ран на чин ран ги ра ња уче ни ка 
за так ми че ња на кон оп штин ског так ми че ња (град ско/окру жно и ре пу блич ко), ана-
ли за је по ка за ла да се Про по зи ци је ко је је Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност 
Ср би је до не ло, при ме њу ју на сву де цу у Ре пу бли ци Ср би ји ко ја се так ми че из стра ног 
је зи ка, као и да је овим ак том ре гу ли сан на чин ран ги ра ња на сва три ни воа так ми че-
ња: оп штин ско, град ско/окру жно и ре пу блич ко. Под но си тељ ка при ту жбе на во ди да 

263 Чл. 44. ЗО СОВ
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је Про по зи ци ја ма де фи ни са но ран ги ра ње по бро ју бо до ва за пр ва три ме ста са мо за 
так ми ча ре на оп штин ском ни воу, док на чин ран ги ра ња ни је исти за оста ле ни вое так-
ми че ња. С тим у ве зи, По ве ре ни ца кон ста ту је да је Про по зи ци ја ма уре ђе на ор га ни за-
ци ја и ре а ли за ци ја так ми че ња из стра ног је зи ка ко ја се при ме њу је под јед на ко на сву 
де цу, да је на чин ран ги ра ња уре ђен по је ди нач но, за сва ки ни во так ми че ња по себ но, 
али да се при ме њу је на све так ми ча ре. Ран ги ра ње за град ско/окру жно так ми че ње 
оба вља се пре ма укуп ном бро ју осво је них по е на (34-40), док се на ре пу блич ко так-
ми че ње упу ћу ју са мо нај бо ље пла си ра ни уче ни ци, и то по три са окру жних так ми че-
ња, 10 са град ског так ми че ња из Бе о гра да и по осам са град ских так ми че ња из Ни ша 
и Но вог Са да. На да ље, про пи са на је мо гућ ност про ши ри ва ња ли сте, у слу ча ју ка да 
уче ни ци осво је исти број по е на и на ђу се на по след њем ме сту за пла си ра ње на ре пу-
блич ко так ми че ње, у ком слу ча ју се ли ста про ши ру је за тај број уче ни ка. По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је Про по зи ци ја ма ре гу ли са но ран ги ра ње за 
сва ки ни во так ми че ња, да се при ме њу је на све так ми ча ре исто, а да се ова квим на чи-
ном ран ги ра ња по сти же за сту пље ност де це из свих окру га и гра до ва, ко ја су у сво јим 
ме сти ма по сти гла нај бо ље ре зул та те, на нај ви шем ни воу так ми че ња. Ујед но, мо же 
се за кљу чи ти да ни је про пи са на оба ве за Дру штва да ран ги ра ње уре ди иден тич но на 
свим ни во и ма так ми че ња, већ је ва жно да сва ки ни во так ми че ња има про пи са но ран-
ги ра ње ко је ва жи под јед на ко за све так ми ча ре.

3.10. У од но су на на во де из при ту жбе да је по сто ја ње „спе ци јал не ка те го ри је” дис кри ми на-
тор но пре ма од ре ђе ној де ци на осно ву пре да ка, ма тер њег је зи ка и ет нич ког по ре кла, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре ука зу је да је Про по зи ци ја ма про пи са-
но да уче ни ци ко ји се так ми че у спе ци јал ној ка те го ри ји ра де исти тест и так ми че се по 
истим про по зи ци ја ма као и уче ни ци из оп ште ка те го ри је, а ран ги ра ју се на по се бан 
на чин. Ана ли за Про по зи ци ја је по ка за ла да се у спе ци јал ној ка те го ри ји мо гу так ми чи-
ти: уче ни ци ко ји су у по след ње че ти ри го ди не шко ло ва ња ван на ше зе мље го ди ну да на 
или ду же по ха ђа ли на ста ву на од ре ђе ном стра ном је зи ку; уче ни ци ко ји су у по след ње 
че ти ри го ди не шко ло ва ња учи ли стра ни је зик на кур се ви ма у ино стран ству ду же од јед-
не го ди не; уче ни ци ко ји по ха ђа ју на ста ву стра ног је зи ка по по себ ном на став ном пла ну 
и про гра му (би лин гвал на на ста ва, оглед не шко ле са ве ћим фон дом ча со ва стра ног је-
зи ка од оног ко ји је про пи сан на став ним пла ном и про гра мом за основ не шко ле); уче-
ни ци ко ји ма је ма кар је дан ро ди тељ из вор ни го вор ник и уче ни ци ко ји ма је на ста ву из-
во дио стра ни лек тор. Ме ђу тим, уче ник ко ји ис пу ња ва усло ве јед не од ових ка те го ри ја, 
не свр ста ва се ауто мат ски у спе ци јал ну ка те го ри ју за так ми че ње. На и ме, про пи са но је 
да при ли ком при ја вљи ва ња уче ни ка за так ми че ње, ди рек тор шко ле сво јим пот пи сом 
и пе ча том шко ле га ран ту је ис прав ност по да та ка на осно ву ко јих се так ми чар свр ста ва 
у спе ци јал ну ка те го ри ју. Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да је сми сао по сто ја ња 
спе ци јал не ка те го ри је упра во ува жа ва ње раз ли чи то сти де це ко ја има ју раз ли чи те мо-
гућ но сти за сти ца ње зна ња, као и са мо зна ње стра ног је зи ка. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти је ста ва да је по сто ја ње спе ци јал не ка те го ри је за так ми че ње ра зум но 
и објек тив но оправ да но, с об зи ром да би се у су прот ном до шло до си ту а ци је да се у 
ис тој ка те го ри ји так ми че де ца ко ја стра ни је зик уче два ча са не дељ но у шко ли и они 
ко ји су се шко ло ва ли на стра ном је зи ку. По пи та њу на во да из при ту жбе ко ји се од но се 
на де цу чи ји је је дан ро ди тељ из вор ни го вор ник је зи ка на ко јем се де те так ми чи, а у 
си ту а ци ја ма ка да де те не жи ви са тим ро ди те љем или га ни је ни ка да ни упо зна ло, По-
ве ре ни ца ука зу је да је у слу ча ју ове де це, као и це ле спе ци јал не ка те го ри је, по треб но 
има ти у ви ду да ис пу ња ва ње усло ва за так ми че ње у спе ци јал ној ка те го ри ји по твр ђу је и 
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га ран ту је ди рек тор шко ле. Ти ме је уве де на до дат на га ран ци ја да де ца ко ја се на ла зе у 
та квој си ту а ци ји, не ће би ти дис кри ми ни са на на осно ву чи ње ни це да им је је дан ро ди-
тељ из вор ни го вор ник је зи ка на ко јем се де те так ми чи. На кра ју, по треб но је на гла си ти 
и да де ца ко ја се так ми че у оп штој ка те го ри ји ни су ни на ко ји на чин дис кри ми ни са на 
по сто ја њем спе ци јал не ка те го ри је.

3.11. Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це и прав не про пи се, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ста ва да Про по зи ци ја ма так ми че ња у зна њу стра ног је зи ка уче ни ка VI II раз ре да основ-
них шко ла ни је из вр ше на дис кри ми на ци ја де це на осно ву би ло ког лич ног свој ства.

.   
Про по зи ци ја ма так ми че ња у зна њу стра ног је зи ка уче ни ка VI II раз ре да основ них шко ла, 

ко је је до не ло Дру штво за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је, ни су пре кр ше не од ред бе 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.






