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П Р И Т У Ж Б А 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба коју нам упутите биће копирана и достављена 

физичком и/или правном лицу, односно органу против кога подносите притужбу.  

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ 

1. ИМЕ:  Иванка  

2. ПРЕЗИМЕ:  Филиповић 

3. НАЗИВ _____________________________________________________________  

(ако је подносилац притужбе правно лице) 

4. ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: ________ (одговорите са 

ДА или НЕ) НЕ 

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У ЧИЈЕ 

ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 

______________________________________________________________________ 

6. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 

_______________ (одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите сагласност, 

уколико је имате) 

7. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: Булевар Ослобођења  10, Ниш 

8. ТЕЛЕФОН:  062/123456 

9. E-mail: ivafi@mootcourt.com 

10. ДАТУМ РОЂЕЊА:  13.4. 1968 (није обавезан податак) 
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ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ ПРОТИВ КОГА 

ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

 

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

    1. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/ОРГАНA  Модна агенција ProFasion 

    2. СЕДИШТЕ И АДРЕСА   Баба Вишњина 62, Београд 

    3. ТЕЛЕФОН  061/ 654321 

    4. ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ______ (одговорите са ДА или НЕ) 

                       НЕ 

 

 

Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  Миона Лукић, директорка 

2. АДРЕСА  Баба Вишњина 62, Београд 

3. ТЕЛЕФОН  061/ 654321 

4. ДА ЛИ ЈЕ ОСОБА ЗА КОЈУ ТВРДИТЕ ДА ВАС ЈЕ ДИСКРИМИНИСАЛА ТО УЧИНИЛА 
НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ/ ИЗВРШАВАЈУЋИ РАДНЕ ЗАДАТКЕ _________________  
(одговорите са ДА или НЕ)  ДА 

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАВЕДИТЕ ГДЕ ЈЕ 

ОСОБА ЗАПОСЛЕНА  Директорка Модне агенције 

ProFasion____________________________________________  

________________________________________________________________________ 

(назив предузећа/институције/организације, адресу, телефон, позицију/радно 

место те особе) 

 

НАПОМЕНА: Уколико има више правних и/или физичких лица, односно органа на које 

се притужујете, молимо Вас да за свакога посебно попуните образац притужбе.  
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ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих сматрате да сте 

били дискриминисани.  

1. раса 

2. боја коже 

3. преци 

4. држављанство 

5. национална припадност или етничко порекло 

6. језик 

7. верска или политичка убеђења 

8. пол 

9. родни идентитет 

10. сексуална оријентација 

11. имовно стање 

12. рођење 

13. генетске особености 

14. здравствено стање 

15. инвалидитет 

16. брачни и породични статус 

17. осуђиваност 

18. старосно доба 

19. изглед 

20. чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама 

21. неко друго лично својство ______________ (молимо наведите) 

Молимо Вас да укратко наведете зашто сматрате да је лично својство које сте 

означили било повод за дискриминацију. 

 

Модна агенција која је објавила оглас за кастинг, ми је отворено у одговору путем 

мејла, саопштила да не испуњавам услов због година старости!  

ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ 

 

1. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ (суд, општина, министарство, 
комисије...) 

2. У ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊА ИЛИ НА ПОСЛУ 
3. ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА ИЛИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКАТА И 

ПОВРШИНА 
4. ОСТВАРИВАЊЕ ВЕРСКИХ ПРАВА 
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5. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
6. ОСТВАРИВАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА 
7. ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
8. НЕШТО ДРУГО (молимо наведите) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете 

детаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле присутне и 

слично. 

Видела сам оглас Модне агенције „ProFashion“ која је позвала све заинересоване 

девојке до 28 година да се пријаве на кастинг за снимање каталога и реклама за 

колекцију „Гламурозне вечерње хаљине“.  С обзиром да имам 48 година и да сматрам 

да и даље изузетно лепо изгледам, контактирала сам их путем е-маила, и том 

приликом сам их замолила да ми дозволе да се ипак у личном контакту представим, и 

оставим свој Book. Убрзо сам добила одговор на мејл од  дикторке Модне агенције, у 

коме је навела  да нема потребе да се излажем трошковима пута из Ниша, јер моју 

пријаву неће узети у разматрање због услова из огласа.   

Када сам добила овај мејл уопште нисам била изненађена али ме је цела ситуација 

јако погодила. Без обзира на моје године, ја и даље волим изласке и лепу гардеробу. 

Moжда није од значаја, али осећам потребу да кажем да са својом ћерком често 

размењујем одећу.  

Ово ми није први пут да се суочавам са овим проблемом. А мислим да су старије жене 

у овој земљи жртве предрасуда! Чула сам да се ваша институција залаже за 

равноправност и да се бори против дискриминације.  

Не желим више да ћутим о овом проблему, хоћу да имам иста права као и сви други, 

ништа више од тога! Имам право да ми сви послови, за које сам квалификована, буду 

бар доступни!    

НАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис догађаја, будите слободни 

да употребите додатни папир. 
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ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу. 

1. Оглас Модне агенције за кастинг 

2.  имејл преписка 

3. _________________________ 

 

1. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК ___НЕ____ (одговорите са ДА или 
НЕ) 

2. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА 
________________________________________________________________________ 
(молимо Вас да доставите фотокопију тужбе) 

 

 

Датум                                                                                                                Потпис 

20.10.2016. 
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OGLAS ZA POSAO 

Objavljeno na portalu: Hit poslovi, 19. 9. 2016. godine. 

 

Мodna agencija  ProFashion је 2016. godine proširila lepezu  usluga svojim klijentima iz 

zemlje i inostranstva dodajući i sektor MODELING, povodom čega stvara svoju bazu 

manekena i foto modela. 

Modeli koju prođu naš kasting potpisuju ekskluzivan ugovor sa našom agencijom, koja im 

postaje matična agencija. Od tog trenutka, naši modeli sve svoje modeling angažmane u 

Srbiji i inostranstvu obavljaju isključivo posredstvom naše agencije.  

 

Ako si mlada i glamurozna, a želiš da postaneš zaštitno lice poznatih brendova, prijavi se 

na: 

 

VELIKI KASTING 

„VEČERNJE GLAMUROZNE HALJINE“ 

 

USLOV: devojke do 28 godine, visina: od 174 do 182 

Pošaljite nam: dve fotografije lica i dve fotografije cele figure, ime i prezime, datum rođenja i 

visinu, na:  

                                                      proFashion@belgradefs.com 

 

U povratnom mailu ćete dobiti sve neophodne informacije.  

  

 

 

mailto:proFashion@belgradefs.com
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IMEJL PREPISKA 

 

From: ivafi@mootcourt.com 

To: profashion@belgradefs.com 

Subject: prijava na kasting 

Date: September, 26, 2016, 4:55 pm 

 

Poštovani,  

Obraćam se povodom oglasa koji ste objavili na portalu Hit poslovi, 19. septembra 2016. godine.S 

obzirom da ste kao uslov naveli da primate devojke do 28 godina, a da  ja imam 48, molim vas  da 

mi dozvolizte da se u ličnom kontaktu predstavim i dostavim svoj book. Ističem da imam 

dugogogodišnje iskustvo u modelingu i ispunjavam ostale uslove iz oglasa.  

Moji kontakt podaci: Ivanka Filipović, Bulevar Oslobođenja 10, Niš, tel: 062/123456, e-mail: 

ivafi@mootcourt.com 

 

Unapred zahvalna,  

Ivanka Filipović 

 

From: profashion@belgradefs.com  

To: ivafi@mootcourt.com 

Subject: prijava na kasting 

Date: September, 27, 2016, 11:05 am 

 

Poštovana,  

Kao direktor modne agencije ProFashion zahvaljujem vam se što ste se obratili povodom našeg 

oglasa od 19. septembra 2016. godine. Na žalost, nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem 

zahtevu, jer su nam potrebne devojke do 28 godina, koji uslov je i naveden u oglasu.  S obzirom 

na vaše godine starosti, vašu prijavu ne bismo ni uzimali u razmatranje, te nema potrebe da 

dolazite u Beograd i izlažete se bespotrebnim troškovima puta. 

S poštovanjem,  

Miona Lukić 

 

direktor Modne agencije ProFashion 

mailto:ivafi@mootcourt.com
mailto:profashion@belgradefs.com
mailto:profashion@belgradefs.com
mailto:ivafi@mootcourt.com
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ИЗЈАШЊЕЊЕ МОДНЕ АГЕНЦИЈЕ ProFashion 

 

Примили смо Ваш допис број 07-00-998/2016-06, у коме сте нам доставили притужбу Иванке 

Филиповић из Ниша, па се у остављеном року изјашњавамо: 

 

Најпре, изражавамо жаљење што се госпођа Филиповић осетила повређено, јер нам то није 

била намера. Управо из поштовања према њој и њеним годинама, ми смо јој на 

најљубазнији начин објаснили да не испуњава услове из огласа, односно услове за 

обављање овог конкретног посла. Из тих разлога нисмо желели да се госпођа Филиповић 

излаже напору и трошковима путовања до Београда. 

Као што смо објаснили у огласу, потребне су девојке за обављање професионалног 

снимања за колекцију „Гламурозне вечерње хаљине“ које ће служити за израду каталога, и у 

рекламне сврхе (билборди, часописи и ТВ рекламе). 

Познато Вам је, наша модна агенција је једна од најпрестижнијих у земљи и наши клијенти 

очекују висок ниво професионалности. Наручиоци посла (модне куће и реномирани 

креатори, који су наши најчешћи клијенти) очекују одличан пласман својих производа, а ми 

смо ту да им обезбедимо најбољу рекламу. 

Свако ко познаје овај посао и принципе успешног адвертајзинга, разуме због чега су 

неопходни услови које смо ми навели у огласу. 

Наиме, снимања се обављају ноћу, на више локација и дуго трају, па су често веома 

напорна. Са друге стране, опште је познато да младе девојке могу да одговоре свим 

захтевима овог посла, и да хаљине на њима изгледају тако да купци одмах пожеле да их 

имају у својој колекцији. А то је наш циљ. Ми послујемо по тржишним принципима и не 

примамо плату као ви сваког месеца, радили не радили. Тржиште је борба, а конкуренција је 

често сурова. 

Ценимо Ваш рад, али будимо реални, младост и лепота су императив савременог доба. 

Погледајте само рекламе на телевизији, не морате ићи даље од тога. 

Осим тога, наша циљна група су младе жене, јер оне највише новца троше на изласке и 

хаљине. 

Сматрамо да се у конкретном случају не ради ни о чему другом, него о тржишту и закону 

понуде и потражње. Жао нам је госпође Филиповић, али она сама мора да сноси последице 

својих професионалних избора. 

Предлажемо да одбаците њену притужбу као неосновану. 

         Директор 

                Миона Лукић 

 


