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Увод на речУвод на реч

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

Пред Ва ма је дру ги по ре ду Збор ник ми шље ња и пре по ру ка По ве ре ни ка за за шти ту рав-Пред Ва ма је дру ги по ре ду 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 све ћен слу ча је ви ма дис кри ми на ци је де це, ко је је овај не за ви сни са мо стал ни но прав но сти по све ћен слу ча је ви ма дис кри ми на ци је де це, ко је је овај не за ви сни са мо стал ни 
др жав ни ор ган до нео по сту па ју ћи у скла ду са сво јим за ко ном про пи са ним овла шће њи ма да др жав ни ор ган до нео по сту па ју ћи у скла ду са сво јим за ко ном про пи са ним овла шће њи ма да 
пру жа за шти ту и су зби ја дис кри ми на ци ју. Збор ник пру жа увид у кон крет не слу ча је ве по во-пру жа за шти ту и су зби ја дис кри ми на ци ју. Збор ник пру жа увид у кон крет не слу ча је ве по во-
дом ко јих је По ве ре ник по сту пао, и на тај на чин омо гу ћа ва да јав ност, кроз кон крет не при ме-дом ко јих је По ве ре ник по сту пао, и на тај на чин омо гу ћа ва да јав ност, кроз кон крет не при ме-
ре, раз у ме основ ни за да так, од но сно над ле жност ове ин сти ту ци је. Ово је та ко ђе наш до при-ре, раз у ме основ ни за да так, од но сно над ле жност ове ин сти ту ци је. Ово је та ко ђе наш до при-
нос по ве ћа њу раз у ме ва ња о фе но ме ну и про бле му дис кри ми на ци је у Ср би ји. нос по ве ћа њу раз у ме ва ња о фе но ме ну и про бле му дис кри ми на ци је у Ср би ји. 

Пред Ва ма су укуп но 43 ми шље ња ко ја се од но се на при ту жбе због дис кри ми на ци је де це Пред Ва ма су укуп но 43 ми шље ња ко ја се од но се на при ту жбе 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 и је зи ка, по осно ву ин ва ли ди те та, по по осно ву на ци о нал не при пад но сти, ет нич ког по ре кла и је зи ка, по осно ву ин ва ли ди те та, по 
осно ву по ро дич ног ста ту са, по осно ву по ла и ро да, као и по осно ву дру гих лич них свој ста ва. осно ву по ро дич ног ста ту са, по осно ву по ла и ро да, као и по осно ву дру гих лич них свој ста ва. 
При мет но је да нај ве ћи број, чак 30 при ту жби, као основ за дис кри ми на ци ју има на ци о нал ну При мет но је да нај ве ћи број, чак 30 при ту жби, као основ за дис кри ми на ци ју има на ци о нал ну 
при пад ност. То је ре зул тат ак тив но сти на про јек ту под на зи вом „Не ка рав но прав ност по ста не при пад ност. То је ре зул тат ак тив но сти на про јек ту под на зи вом „Не ка рав но прав ност по ста не 
ствар ност” ко ји је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти спро во дио у прет ход ном пе ри о ду, ствар ност” ко ји је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти спро во дио у прет ход ном пе ри о ду, 
чи ме је ин сти ту ци ја по ста ла ви дљи ви ја и до ступ ни ја на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них чи ме је ин сти ту ци ја по ста ла ви дљи ви ја и до ступ ни ја на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них 
ма њи на. ма њи на. 

Збор ник се мо же по сма тра ти и као сво је вр сни ре зул тат на шег ра да, јер по сту па ње по сва-Збор ник се мо же по сма тра ти и као сво је вр сни ре зул тат на шег ра да, јер по сту па ње по сва-
кој по је ди нач ној пре по ру ци ко ја је да та у слу ча је ви ма где је из вр ше на дис кри ми на ци ја, пред-кој по је ди нач ној пре по ру ци ко ја је да та у слу ча је ви ма где је из вр ше на дис кри ми на ци ја, пред-
ста вља ко рак да ље у ус по ста вља њу пра вед ни јег и рав но прав ни јег дру штва у ко ме вла да на че-ста вља ко рак да ље у ус по ста вља њу пра вед ни јег и рав но прав ни јег дру штва у ко ме вла да на че-
ло јед на ко сти, али и ко рак ви ше у сти ца њу зна ња о то ме да ни у јед ној при ли ци, ни на јед ном ло јед на ко сти, али и ко рак ви ше у сти ца њу зна ња о то ме да ни у јед ној при ли ци, ни на јед ном 
ме сту, не сме би ти из вр шен акт дис кри ми на ци је. ме сту, не сме би ти из вр шен акт дис кри ми на ци је. 

Ве ру јем да ће овај Збор ник, на стао кроз за јед нич ки про је кат у са рад њи са кан це ла ри јом Ве ру јем да ће овај Збор ник, на стао кроз за јед нич ки про је кат у са рад њи са кан це ла ри јом 
Дечијег фон да Ује ди ње них на ци ја (УНИ ЦЕФ) у Ср би ји, ко ри сти ти сви ма ко ји се на би ло ко ји Дечијег фон да Ује ди ње них на ци ја (УНИ ЦЕФ) у Ср би ји, ко ри сти ти сви ма ко ји се на би ло ко ји 
на чин ба ве за шти том, по ло жа јем и уна пре ђе њем пра ва де це. на чин ба ве за шти том, по ло жа јем и уна пре ђе њем пра ва де це. 

Бран ки ца Јан ко вићБран ки ца Јан ко вић
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но стиПо ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти





При ту жбе збогПри ту жбе због
дис кри ми на ци једис кри ми на ци је
по осно вупо осно ву
на ци о нал нена ци о нал не
при пад но сти,при пад но сти,
ет нич ког по ре клает нич ког по ре кла
и је зи каи је зи ка
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ве ћа про тив ОШ Б. Б.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ве ћа про тив ОШ Б. Б.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

бр. 07-00-103/2014-02 да тум: 27.5.2014.бр. 07-00-103/2014-02 да тум: 27.5.2014.

М ишљ ењеМ ишљ ење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Бошњачког националног виишљење је донето у поступку поводом притужбе Бошњачког националног ви-
јеје ћа против Основне школе „Б. Б.” И. у П. У притужби је наведено да у шкоћа против Основне школе „Б. Б.” И. у П. У притужби је наведено да у шко-

ли није организована настава на босанском језику за припаднике бошњачке нали није организована настава на босанском језику за припаднике бошњачке на-
ционалности, иако се један ученик првог разреда определио за наставу на босанском ционалности, иако се један ученик првог разреда определио за наставу на босанском 
јеје зику. У изјашњењу директора ОШ „Б. Б.” И. у П. наведено је да се, приликом анзику. У изјашњењу директора ОШ „Б. Б.” И. у П. наведено је да се, приликом ан-
кетирања, само један ученик определио за наставу на босанском језику и да школа кетирања, само један ученик определио за наставу на босанском језику и да школа 
не располаже стручним кадром за одвијање наставе на босанском језику. У току не располаже стручним кадром за одвијање наставе на босанском језику. У току 
поступка је утврђено да одлука школе да не организује наставу на босанском језику поступка је утврђено да одлука школе да не организује наставу на босанском језику 
само за једног ученика није дискриминаторна, с обзиром на прописе којима је регусамо за једног ученика није дискриминаторна, с обзиром на прописе којима је регу-
лисано да се настава на језику националне мањине изводи за 15 ученика, одлисано да се настава на језику националне мањине изводи за 15 ученика, од носно, носно, 
уз сагласност министарства надлежног за послове образовања за мањи број од уз сагласност министарства надлежног за послове образовања за мањи број од 
прописаног, као и због чињенице да образовно-васпитни рад само са једним учепрописаног, као и због чињенице да образовно-васпитни рад само са једним уче-
ником не би обезбедио остваривање пуног развоја детета и довео би до издвајања ником не би обезбедио остваривање пуног развоја детета и довео би до издвајања 
тог детета из вршњачке групе. Због тога је Повереница за заштиту равноправнотог детета из вршњачке групе. Због тога је Повереница за заштиту равноправно-
сти дасти да ла мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској ла мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 
2013/2014. години за једног ученика бошњачке националности, ОШ „Б. Б.” И. у П. 2013/2014. години за једног ученика бошњачке националности, ОШ „Б. Б.” И. у П. 
нини је прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. је прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. 

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „Б. Б.” И. у П. јер за уче ни ке бо шњач ке на ци о-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „Б. Б.” И. у П. јер за уче ни ке бо шњач ке на ци о-
нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку, док је у ис тој шко ли за уче ни ке нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку, док је у ис тој шко ли за уче ни ке 
срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у ис тој обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у ис тој обра зов но-вас-
пит ној уста но ви ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку;пит ној уста но ви ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер фор ми ра ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер фор ми ра ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту и да су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о је зи ку на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту и да су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о је зи ку на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку за I и V раз ред основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку за I и V раз ред основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да се је дан уче ник у ОШ „Б. Б.” И. у П. опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи ку, али да да се је дан уче ник у ОШ „Б. Б.” И. у П. опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи ку, али да 
на ста ва на бо сан ском ни је ор га ни зо ва на, та ко да по ха ђа на ста ву на срп ском је зи ку;на ста ва на бо сан ском ни је ор га ни зо ва на, та ко да по ха ђа на ста ву на срп ском је зи ку;

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље на је сле де ћа до ку мен та ци ја: спи сак обра зов но-вас пит-У при ло гу при ту жбе до ста вље на је сле де ћа до ку мен та ци ја: спи сак обра зов но-вас пит-
них уста но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре-них уста но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре-
ни ку за за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о ни ку за за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о 
мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При-мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При-
је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зо ва но-вас пит ним је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зо ва но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; Про грам при прем не на ста ве на бо-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; Про грам при прем не на ста ве на бо-
сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и При је по љу сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и При је по љу 
(опис про гра ма) број Р. бр. 856-04Б/2013 Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа од 18. сеп тем-(опис про гра ма) број Р. бр. 856-04Б/2013 Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа од 18. сеп тем-
бра 2013. го ди не и до пис Основ ној шко ли „Б. Б.” И. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла бра 2013. го ди не и до пис Основ ној шко ли „Б. Б.” И. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 
2013. го ди не.2013. го ди не.

1.4. 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-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 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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ди рек то ра ОШ 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 ди рек то ра ОШ 
„Б. Б.” И. у П. В. Д.„Б. Б.” И. у П. В. Д.

1.5. 1.5. У из ја шње њу В. Д. ди рек то ра ОШ „Б. Б.” И. у П. из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу В. Д. ди рек то ра ОШ „Б. Б.” И. у П. из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да се ОШ „Б. Б.” И. у П. на ла зи у мул ти на ци о нал ној сре ди ни, да упи су је уче ни ке без об зи-да се ОШ „Б. Б.” И. у П. на ла зи у мул ти на ци о нал ној сре ди ни, да упи су је уче ни ке без об зи-
ра ко јој ве ри или на ци о нал но сти при па да ју и да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском ра ко јој ве ри или на ци о нал но сти при па да ју и да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском 
је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све-је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју;те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју;

да се, по спро ве де ном ан ке ти ра њу, за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де лио са мо је-да се, по спро ве де ном ан ке ти ра њу, за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де лио са мо је-
дан уче ник, тј. ро ди тељ уче ни ка I раз ре да, ко ји се ка сни је ни је рас пи ти вао код учи те љи-дан уче ник, тј. ро ди тељ уче ни ка I раз ре да, ко ји се ка сни је ни је рас пи ти вао код учи те љи-
це или у упра ви шко ле о ор га ни зо ва њу на ста ве на бо сан ском је зи ку;це или у упра ви шко ле о ор га ни зо ва њу на ста ве на бо сан ском је зи ку;

да шко ла не ма струч ни ка дар за на ста ву на бо сан ском је зи ку;да шко ла не ма струч ни ка дар за на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да је у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом, шко ла ду жна да са ли сте из бор них да је у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом, шко ла ду жна да са ли сте из бор них 
пред ме та по ну ди у пр вом ци клу су три пред ме та, а у дру гом ци клу су че ти ри пред ме та, пред ме та по ну ди у пр вом ци клу су три пред ме та, а у дру гом ци клу су че ти ри пред ме та, 
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од ко јих уче ник би ра је дан пре ма сво јим на хо ђе њи ма и спо соб но сти ма. Шко ла у пот пу-од ко јих уче ник би ра је дан пре ма сво јим на хо ђе њи ма и спо соб но сти ма. Шко ла у пот пу-
но сти спро во ди на став ни план и про грам и на ли ста ма по ну ђе них из бор них пред ме та но сти спро во ди на став ни план и про грам и на ли ста ма по ну ђе них из бор них пред ме та 
увек се на ла зи и пред мет Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре али ни је увек се на ла зи и пред мет Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре али ни је 
би ло уче ни ка ко ји су се из ја сни ли за овај пред мет;би ло уче ни ка ко ји су се из ја сни ли за овај пред мет;

да као ди рек тор шко ле ни је ура дио ни шта у су прот но сти са за ко ном и да се у пот пу но сти да као ди рек тор шко ле ни је ура дио ни шта у су прот но сти са за ко ном и да се у пот пу но сти 
при др жа вао упут ста ва ко је је из да ва ло ре сор но ми ни стар ство;при др жа вао упут ста ва ко је је из да ва ло ре сор но ми ни стар ство;

да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће не ма пра во да без са гла сно сти ро ди те ља и уче ни ка да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће не ма пра во да без са гла сно сти ро ди те ља и уче ни ка 
под но си при ту жбу про тив шко ле и ди рек то ра.под но си при ту жбу про тив шко ле и ди рек то ра.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у ОШ „Б. Б.” И. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на Не спор но је да у ОШ „Б. Б.” И. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на 
на ста ва на бо сан ском је зи ку.на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у при лог „Ре зул та ти ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској Уви дом у при лог „Ре зул та ти ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској 
2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у ОШ 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у ОШ 
„Б. Б.” И. у П. од укуп но 22 уче ни ка/ца пр вог раз ре да и 25 уче ни ка/ца пе тог раз ре да, са мо „Б. Б.” И. у П. од укуп но 22 уче ни ка/ца пр вог раз ре да и 25 уче ни ка/ца пе тог раз ре да, са мо 
је дан ро ди тељ из ја снио да же ли да ње го во де те слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку, и то је дан ро ди тељ из ја снио да же ли да ње го во де те слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку, и то 
у пр вом раз ре ду;у пр вом раз ре ду;

2.3. 2.3. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ОШ „Б. Б.” И. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ОШ „Б. Б.” И. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 
од 3. ју ла 2013. го ди не, утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло шко лу од 3. ју ла 2013. го ди не, утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло шко лу 
да је оба ве зна да у школ ски про грам увр сти Бо сан ски је зик и књи жев ност, као оба ве зни да је оба ве зна да у школ ски про грам увр сти Бо сан ски је зик и књи жев ност, као оба ве зни 
пред мет и да обра зов но-на став ни рад оства ру је на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.пред мет и да обра зов но-на став ни рад оства ру је на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕ

3.2. 3.2. У ве зи са на во дом из из ја шње ња да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни је овла шће но да У ве зи са на во дом из из ја шње ња да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни је овла шће но да 
под не се при ту жбу због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти без са гла-под не се при ту жбу због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти без са гла-
сно сти уче ни ка и ро ди те ља, нај пре тре ба ука за ти да је при ту жба под не та због, ка ко је сно сти уче ни ка и ро ди те ља, нај пре тре ба ука за ти да је при ту жба под не та због, ка ко је 
у при ту жби на ве де но, дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти при ли ком у при ту жби на ве де но, дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти при ли ком 
оства ри ва ња ма њин ских пра ва, у кон крет ном слу ча ју, пра ва на обра зо ва ње на ма тер-оства ри ва ња ма њин ских пра ва, у кон крет ном слу ча ју, пра ва на обра зо ва ње на ма тер-
њем је зи ку. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да при ту жбу По ве ре ни ку њем је зи ку. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да при ту жбу По ве ре ни ку 
за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ко је сма тра да је пре тр пе ло дис кри ми-за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ко је сма тра да је пре тр пе ло дис кри ми-
на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по вре ђе но, при ту жбу мо же под не ти на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по вре ђе но, при ту жбу мо же под не ти 
ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или дру го ли це. Од ред бом чла на 15. ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или дру го ли це. Од ред бом чла на 15. 
став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис кри ми на ци је гру пе ли ца, ор га-став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис кри ми на ци је гру пе ли ца, ор га-
ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти при ту жбу у сво је име, без ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти при ту жбу у сво је име, без 
са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. 

 Од ред ба ма За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при- Од ред ба ма За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при-
пад ни ци на ци о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не пад ни ци на ци о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не 
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са ве те ра ди оства ри ва ња пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу са ве те ра ди оства ри ва ња пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу 
и слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља и слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља 
на ци о нал ну ма њи ну и у обла сти обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за-на ци о нал ну ма њи ну и у обла сти обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за-
ко на и про пи са из обла сти обра зо ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, ко на и про пи са из обла сти обра зо ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, 
по кра јин ским и ло кал ним ом буд сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни по кра јин ским и ло кал ним ом буд сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни 
да је до шло до по вре де Уста вом и за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка да је до шло до по вре де Уста вом и за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на.на ци о нал них ма њи на.

 Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко  Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће ни је под не ло при ту жбу у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-на ци о нал но ви је ће ни је под не ло при ту жбу у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку, као и свих шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку, као и свих 
при пад ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да при пад ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да 
под не се при ту жбу, у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. под не се при ту жбу, у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.3. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.4. 3.4. 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-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-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-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. 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. 

3.5. 3.5. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 
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3.7. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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, про пи са но је да по вре да на че ла јед на ких пра-по ста вље ним лич ним свој стви ма. Та ко ђе, про пи са но је 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 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 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 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 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. пред у зе тих ме ра и ци ља ко ји се овим ме ра ма оства ру је. 

3.8. 3.8. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.9. 3.9. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 25. про пи са но је да у обез бе ђи ва њу усло-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 25. про пи са но је да у обез бе ђи ва њу усло-
ва за оства ри ва ње пра ва де це, уче ни ка и од ра слих на бес плат но обра зо ва ње и дру гих ва за оства ри ва ње пра ва де це, уче ни ка и од ра слих на бес плат но обра зо ва ње и дру гих 
пра ва утвр ђе них овим за ко ном, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја пра ва утвр ђе них овим за ко ном, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
пред у зи ма све нео п ход не ме ре ко ји ма се у пот пу но сти обез бе ђу је оства ри ва ње тих пра-пред у зи ма све нео п ход не ме ре ко ји ма се у пот пу но сти обез бе ђу је оства ри ва ње тих пра-
ва, као и да се функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња обез бе ђу је у скла ду са ва, као и да се функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња обез бе ђу је у скла ду са 
оп штим прин ци пи ма и ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња.оп штим прин ци пи ма и ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња.

3.10. 3.10. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
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ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.12. 3.12. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. 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 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 
је ОШ „Б. Б.” И. у П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла у не рав но-је ОШ „Б. Б.” И. у П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла у не рав но-
пра ван по ло жај уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-пра ван по ло жај уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-
нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.

3.14. 3.14. У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је да обра зов но-вас пит ни рад на бо сан ском је-У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је да обра зов но-вас пит ни рад на бо сан ском је-
зи ку ни је ор га ни зо ван јер се при ли ком ан ке ти ра ња са мо је дан ро ди тељ из ја снио да же-зи ку ни је ор га ни зо ван јер се при ли ком ан ке ти ра ња са мо је дан ро ди тељ из ја снио да же-
ли да ње го во де те, уче ник пр вог раз ре да, по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку. На и ме, ли да ње го во де те, уче ник пр вог раз ре да, по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку. На и ме, 
За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан број уче ни ка За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан број уче ни ка 
за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да 
је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз 
са гла сност над ле жног ми ни стар ства. Да кле, у за ви сно сти од бро ја за ин те ре со ва них уче-са гла сност над ле жног ми ни стар ства. Да кле, у за ви сно сти од бро ја за ин те ре со ва них уче-
ни ка, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ни ка, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност 
ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га, од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру-ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га, од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру-
гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе да го шки и ор га ни за ци о ни усло ви. Ми ни ма лан број гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе да го шки и ор га ни за ци о ни усло ви. Ми ни ма лан број 
по треб них уче ни ка за ко ји се опре де лио за ко но да вац је 15, што је по ла од про пи са ног по треб них уче ни ка за ко ји се опре де лио за ко но да вац је 15, што је по ла од про пи са ног 
мак си мал ног бро ја уче ни ка у јед ном оде ље њу (до 30 уче ни ка). С об зи ром да су ре зул та ти мак си мал ног бро ја уче ни ка у јед ном оде ље њу (до 30 уче ни ка). С об зи ром да су ре зул та ти 
ан ке те по ка за ли да не по сто ји до вољ на за ин те ре со ва ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал-ан ке те по ка за ли да не по сто ји до вољ на за ин те ре со ва ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал-
но сти за на ста ву на бо сан ском је зи ку, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да но сти за на ста ву на бо сан ском је зи ку, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да 
је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. 

3.15. 3.15. Про пи си ва ње ми ни мал ног бро ја уче ни ка, као усло ва за фор ми ра ње оде ље ња и оства-Про пи си ва ње ми ни мал ног бро ја уче ни ка, као усло ва за фор ми ра ње оде ље ња и оства-
ри ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је-ри ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је-
зи ку, усло вље но је по тре бом да си стем обра зо ва ња и вас пи та ња сво јом ор га ни за ци јом зи ку, усло вље но 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 јем 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-и са др жа јем 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-
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за ња што бо љег учин ка. Ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за јед ног уче ни ка не сум њи-за ња што бо љег учин ка. Ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за јед ног уче ни ка не сум њи-
во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не тро шко ве за обез бе ђе ње свих во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не тро шко ве за обез бе ђе ње свих 
усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку (по себ на усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку (по себ на 
учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног ква ли фи ко ва ног на став ног ка дра, до дат на опре ма и учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног ква ли фи ко ва ног на став ног ка дра, до дат на опре ма и 
на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан-на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан-
ском је зи ку). При то ме тре ба има ти у ви ду да обра зов но-вас пит ни рад са мо са јед ним ском је зи ку). При то ме тре ба има ти у ви ду да обра зов но-вас пит ни рад са мо са јед ним 
уче ни ком, не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту ал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ком, не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту ал ног и со ци јал ног раз во ја 
де те та. У та квом слу ча ју, де те би би ло се гре ги са но и из дво је но од сво јих вр шња ка, а де те та. У та квом слу ча ју, де те би би ло се гре ги са но и из дво је но од сво јих вр шња ка, а 
обра обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња и об у хва та ши рок спек тар зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња и об у хва та ши рок спек тар 
жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца кроз ин тер ак ци ју са вр шња ци-жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца кроз ин тер ак ци ју са вр шња ци-
ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, та лен те и спо соб но сти. Има ју ћи ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, та лен те и спо соб но сти. Има ју ћи 
то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да по сто ји објек тив но и ра зум но то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да по сто ји објек тив но и ра зум но 
оправ да ње да шко ла не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку за јед ног уче ни ка. оправ да ње да шко ла не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку за јед ног уче ни ка. 

3.16. 3.16. Сла бо ин те ре со ва ње уче ни ка и уче ни ца да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку по-Сла бо ин те ре со ва ње уче ни ка и уче ни ца да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку по-
ка зу ју и ре зул та ти ан ке ти ра ња уче ни ка и уче ни ца за из бор не пред ме те. На и ме, пре ма ка зу ју и ре зул та ти ан ке ти ра ња уче ни ка и уче ни ца за из бор не пред ме те. На и ме, пре ма 
на во ди ма из из ја шње ња, сва ке школ ске го ди не се на ли сти по ну ђе них из бор них пред-на во ди ма из из ја шње ња, сва ке школ ске го ди не се на ли сти по ну ђе них из бор них пред-
ме та као из бор ни пред мет на ла зи и пред мет Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не ме та као из бор ни пред мет на ла зи и пред мет Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре, али ни је би ло уче ни ка ко ји су се из ја сни ли да же ле да слу ша ју овај пред мет. кул ту ре, али ни је би ло уче ни ка ко ји су се из ја сни ли да же ле да слу ша ју овај пред мет. 
Уко ли ко се та си ту а ци ја у на ред ним го ди на ма про ме ни, то ће ути ца ти на оба ве зу шко ле Уко ли ко се та си ту а ци ја у на ред ним го ди на ма про ме ни, то ће ути ца ти на оба ве зу шко ле 
да ор га ни зу је на ста ву на ма тер њем је зи ку на ци о нал не ма њи не или да ор га ни зу је на ста-да ор га ни зу је на ста ву на ма тер њем је зи ку на ци о нал не ма њи не или да ор га ни зу је на ста-
ву из из бор ног пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре. ву из из бор ног пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре. 

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је по треб но уна пре ди ти по ло жај По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је по треб но уна пре ди ти по ло жај 
на ци о нал них ма њи на, и по ред по сто ја ња до брог прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са-на ци о нал них ма њи на, и по ред по сто ја ња до брог прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са-
них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. 
Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са 
дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси-дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси-
ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња 
но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну-но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну-
тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку 
ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној 
за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња и спо соб но-за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња и спо соб но-
сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, је сте и по што ва ње сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, је сте и по што ва ње 
рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.18. 3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, при-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, при-
ли ком спро во ђе ња ан ке те о мо де лу на ста ве у обра зов ним уста но ва ма, ни је за тра жи-ли ком спро во ђе ња ан ке те о мо де лу на ста ве у обра зов ним уста но ва ма, ни је за тра жи-
ло ми шље ње уче ни ка и уче ни ца. Уви дом у ан кет ни обра зац „Обра зац за ан ке ти ра ње ло ми шље ње уче ни ка и уче ни ца. Уви дом у ан кет ни обра зац „Обра зац за ан ке ти ра ње 
ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 
2013/2014.”, а што је по твр ђе но на во ди ма из при ту жбе и из ја шње ња, ан ке ти ра ни су са-2013/2014.”, а што је по твр ђе но на во ди ма из при ту жбе и из ја шње ња, ан ке ти ра ни су са-
мо ро ди те љи де це, а де ца ни су има ла мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве ре-мо ро ди те љи де це, а де ца ни су има ла мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве ре-
ни ца на по ми ње да је ме ђу на род ним и до ма ћим про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да ни ца на по ми ње да је ме ђу на род ним и до ма ћим про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да 
ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон-ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон-
вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни-вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни-
ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње 
и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов-и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов-
не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма 
обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске про гра ме, ме то де по у ча-обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске про гра ме, ме то де по у ча-
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ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во 
шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње, шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње, 
јер ове од лу ке ду бо ко ути чу на нај бо љи ин те рес де те та. За то су обра зов не уста но ве, али јер ове од лу ке ду бо ко ути чу на нај бо љи ин те рес де те та. За то су обра зов не уста но ве, али 
и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти-и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти-
чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во 
раз мо тре но. раз мо тре но. 

3.19. 3.19. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју ОШ „Б. Б.” И. у П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју ОШ „Б. Б.” И. у П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но 
пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти на тај на чин што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти на тај на чин што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву 
на бо сан ском је зи ку за јед ног уче ни ка пр вог раз ре да.на бо сан ском је зи ку за јед ног уче ни ка пр вог раз ре да.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за јед ног уче-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за јед ног уче-
ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти, ОШ „Б. Б.” И. у П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти, ОШ „Б. Б.” И. у П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је.дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ Д. О.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ Д. О.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

бр. 07-00-101/2014-02 да тум: 27.5.2014.бр. 07-00-101/2014-02 да тум: 27.5.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко наишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко на-
ционално вијеће против Основне школе „Д. о.” Д. б. у П. У притужби је наведеционално вијеће против Основне школе „Д. о.” Д. б. у П. У притужби је наведе но но 

да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли жеда ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли же ле ле 
да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском језида наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском јези ку. ку. 
У изјашњењу директора ОШ „Д. о.” Д. б. у П. наведено је, између осталог, да у шкоУ изјашњењу директора ОШ „Д. о.” Д. б. у П. наведено је, између осталог, да у шко ли ли 
нема ученика/ца бошњачке националности, да је у питању мала сеоска школа која се нема ученика/ца бошњачке националности, да је у питању мала сеоска школа која се 
„бори за опстанак”, да се Бошњачко национално вијеће никада није обратило школи „бори за опстанак”, да се Бошњачко национално вијеће никада није обратило школи 
за потребне информације, као и да се настава у школи изводи на српском језику, у за потребне информације, као и да се настава у школи изводи на српском језику, у 
скласкла ду са наставним планом и програмом које прописује надлежно министарство. У ду са наставним планом и програмом које прописује надлежно министарство. У 
тото ку поступка је утврђено да је школа пропустила да анкетира ученике/це да ли желе ку поступка је утврђено да је школа пропустила да анкетира ученике/це да ли желе 
да похађају наставу на босанском језику. Повереница за заштиту равноправности дала да похађају наставу на босанском језику. Повереница за заштиту равноправности дала 
је мишљење да је ОШ „Д. о.” Д. б. у П., пропуштањем да анкетира ученике и ученице је мишљење да је ОШ „Д. о.” Д. б. у П., пропуштањем да анкетира ученике и ученице 
школе о језику на којем желе да похађају наставу, извршила акт дискриминације учешколе о језику на којем желе да похађају наставу, извршила акт дискриминације уче-
ника бошњачке националне мањине. Основној школи „Д. о.” Д. б. у П. и директору Н. ника бошњачке националне мањине. Основној школи „Д. о.” Д. б. у П. и директору Н. 
Т. препоручено је да спроведу анкету за школску 2014/2015., како би се утврдило да ли Т. препоручено је да спроведу анкету за школску 2014/2015., како би се утврдило да ли 
постоји потребан број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, постоји потребан број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, 
као и да предузму све неопходне мере како би се организовала настава на босанском као и да предузму све неопходне мере како би се организовала настава на босанском 
језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су 
заинтересовани да наставу похађају на босанском језику. заинтересовани да наставу похађају на босанском језику. 

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти-
ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „Д. о.” Д. б. у П. У при ту жби је на ве де но да ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „Д. о.” Д. б. у П. У при ту жби је на ве де но да 
уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да 
на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља основ дис-да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља основ дис-
кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском 
је зи ку у истим обра зов но-вас пит ним уста но ва ма, у скла ду са за ко ном;је зи ку у истим обра зов но-вас пит ним уста но ва ма, у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
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до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну, ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну, ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку;по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку;

да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит-да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит-
не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о је зи ку на ста ве; не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о је зи ку на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да у ОШ „Д. о.” Д. б. у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци-да у ОШ „Д. о.” Д. б. у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци-
о нал но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;о нал но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;

да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље на је сле де ћа до ку мен та ци ја: спи сак обра зов но-вас пит-У при ло гу при ту жбе до ста вље на је сле де ћа до ку мен та ци ја: спи сак обра зов но-вас пит-
них уста но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре-них уста но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре-
ни ку за за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о ни ку за за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о 
мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При-мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При-
је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зо ва но-вас пит ним је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зо ва но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; Про грам при прем не на ста ве на бо-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; Про грам при прем не на ста ве на бо-
сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и При је по љу сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и При је по љу 
(опис про гра ма) број Р. бр. 856-04Б/2013 Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа од 18. сеп тем-(опис про гра ма) број Р. бр. 856-04Б/2013 Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа од 18. сеп тем-
бра 2013. го ди не и до пис Основ ној шко ли „Д. о.” Д. б. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. бра 2013. го ди не и до пис Основ ној шко ли „Д. о.” Д. б. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. 
ју ла 2013. го ди не.ју ла 2013. го ди не.

1.4. 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 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-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 „Д. о.” Д. б. у П.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 „Д. о.” Д. б. у П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу Н. Т, ди рек то ра ОШ „Д. о.” у П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу Н. Т, ди рек то ра ОШ „Д. о.” у П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да у оп шти ни При је по ље „од дав ни на жи ве, по ред гра ђа на срп ске на ци о нал но сти и гра-да у оп шти ни При је по ље „од дав ни на жи ве, по ред гра ђа на срп ске на ци о нал но сти и гра-
ђа ни му сли ман ске/бо шњач ке и дру гих на ци о нал но сти, у пот пу ној рав но прав но сти, сло-ђа ни му сли ман ске/бо шњач ке и дру гих на ци о нал но сти, у пот пу ној рав но прав но сти, сло-
зи и уза јам ној со ли дар но сти”;зи и уза јам ној со ли дар но сти”;

да се на ста ва у ОШ „Д. о.” Д. б. у П. из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла-да се на ста ва у ОШ „Д. о.” Д. б. у П. из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла-
ном и про гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и ном и про гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и 
у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и 
пре по ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци-пре по ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци-
ја и пи та ња;ја и пи та ња;
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да је при ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа пот пу но нео сно ва на и да са др жи по гре-да је при ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа пот пу но нео сно ва на и да са др жи по гре-
шне ин фор ма ци је јер: 1) у шко ли не ма уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти, 2) у пи та њу је шне ин фор ма ци је јер: 1) у шко ли не ма уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти, 2) у пи та њу је 
се о ска шко ла уда ље на 30 км од гра да и „бо ри мо се за оп ста нак” и 3) чел ни ци Бо шњач-се о ска шко ла уда ље на 30 км од гра да и „бо ри мо се за оп ста нак” и 3) чел ни ци Бо шњач-
ког на ци о нал ног ви је ћа ни су до ла зи ли у шко лу ка ко би до би ли по треб не ин фор ма ци је, ког на ци о нал ног ви је ћа ни су до ла зи ли у шко лу ка ко би до би ли по треб не ин фор ма ци је, 
„као што су ишли по оста лим шко ла ма”;„као што су ишли по оста лим шко ла ма”;

да у шко ли и ло кал ној сре ди ни ни је би ло дис кри ми на ци је и да су се на тим про сто ри ма да у шко ли и ло кал ној сре ди ни ни је би ло дис кри ми на ци је и да су се на тим про сто ри ма 
од у век по што ва ли за ко ни и оби ча ји.од у век по што ва ли за ко ни и оби ча ји.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у ОШ „Д. о.” Д. б. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је из вр ше но Не спор но је да у ОШ „Д. о.” Д. б. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је из вр ше но 
ан ке ти ра ње уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву, као и да ни је ор га ни зо ва на ан ке ти ра ње уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву, као и да ни је ор га ни зо ва на 
на ста ва на бо сан ском је зи ку.на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. 
го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „Д. о.” Д. б. у П. и го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „Д. о.” Д. б. у П. и 
на по ме ну ло да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма, увр сти Бо-на по ме ну ло да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма, увр сти Бо-
сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни 
рад у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.рад у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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-
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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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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 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-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-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 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-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-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 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, 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 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. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o 
за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но je да су сви јед на ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но je 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 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја на че ло јед на ко сти, од но сно, за бра ну дис кри ми на ци је. 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 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 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 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, 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 по ло жај, 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 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-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 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. су при ме ре на и ну жна. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.
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3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-
ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 „Д. о.” Д. б. у П. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци-је ОШ „Д. о.” Д. б. у П. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци-
о нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на о нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку.бо сан ском је зи ку.
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3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на во де из из ја шње ња да уче ни ци По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на во де из из ја шње ња да уче ни ци 
шко ле ни су ан ке ти ра ни на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву јер „у шко ли не ма уче ни-шко ле ни су ан ке ти ра ни на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву јер „у шко ли не ма уче ни-
ка бо шњач ке на ци о нал но сти”. По ве ре ни ца из ра жа ва за бри ну тост због ова квих на во да ка бо шњач ке на ци о нал но сти”. По ве ре ни ца из ра жа ва за бри ну тост због ова квих на во да 
ди рек то ра шко ле, ко ји су па у шал ни и не у те ме ље ни, а ујед но и кон тра дик тор ни оста лим ди рек то ра шко ле, ко ји су па у шал ни и не у те ме ље ни, а ујед но и кон тра дик тор ни оста лим 
на во ди ма из из ја шње ња. На и ме, у истом из ја шње њу је на ве де но да у оп шти ни При је-на во ди ма из из ја шње ња. На и ме, у истом из ја шње њу је на ве де но да у оп шти ни При је-
по ље од „дав ни на жи ве” и „гра ђа ни му сли ман ске/бо шњач ке и дру гих на ци о нал но сти”, по ље од „дав ни на жи ве” и „гра ђа ни му сли ман ске/бо шњач ке и дру гих на ци о нал но сти”, 
што је до вољ но за прет по став ку да у шко ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-што је до вољ но за прет по став ку да у шко ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-
нал не при пад но сти. При то ме, тре ба има ти у ви ду да је на ци о нал на при пад ност лич но нал не при пад но сти. При то ме, тре ба има ти у ви ду да је на ци о нал на при пад ност лич но 
свој ство о ко јем уче ни ци шко ле ни су ду жни да се из ја шња ва ју при ли ком упи са у шко-свој ство о ко јем уче ни ци шко ле ни су ду жни да се из ја шња ва ју при ли ком упи са у шко-
лу, те шко ла не мо же по у зда но рас по ла га ти по дат ком да не ма уче ни ка/ца бо шњач ке лу, те шко ла не мо же по у зда но рас по ла га ти по дат ком да не ма уче ни ка/ца бо шњач ке 
на ци о нал не при пад но сти. Из све га на ве де ног мо же се кон ста то ва ти да се про пу шта ње на ци о нал не при пад но сти. Из све га на ве де ног мо же се кон ста то ва ти да се про пу шта ње 
шко ле да ан ке ти ра уче ни ке/це пр вог и пе тог раз ре да да ли же ле да слу ша ју на ста ву на шко ле да ан ке ти ра уче ни ке/це пр вог и пе тог раз ре да да ли же ле да слу ша ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку, не мо же за сни ва ти на па у шал ном твр ђе њу да у шко ли не ма уче ни ка бо сан ском је зи ку, не мо же за сни ва ти на па у шал ном твр ђе њу да у шко ли не ма уче ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти. бо шњач ке на ци о нал но сти. 

3.14. 3.14. Иако је у из ја шње њу на ве де но да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни је обра ћа ло шко-Иако је у из ја шње њу на ве де но да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни је обра ћа ло шко-
ли, уз при ту жбу је до ста вљен до пис од 3. ју ла 2013. го ди не, ко јим се Бо шњач ко на ци о-ли, уз при ту жбу је до ста вљен до пис од 3. ју ла 2013. го ди не, ко јим се Бо шњач ко на ци о-
нал но ви је ће обра ти ло шко ли и ука за ло да је шко ла оба ве зна да школ ским про гра мом нал но ви је ће обра ти ло шко ли и ука за ло да је шко ла оба ве зна да школ ским про гра мом 
од ре ди је зик од ви ја ња на ста ве. У скла ду са на став ним пла ном и про гра мом ко ји про-од ре ди је зик од ви ја ња на ста ве. У скла ду са на став ним пла ном и про гра мом ко ји про-
пи су је над ле жно ми ни стар ство, школ ски од бор је овла шћен да до не се школ ски про-пи су је над ле жно ми ни стар ство, школ ски од бор је овла шћен да до не се школ ски про-
грам, ко ји, из ме ђу оста лог са др жи и је зик на ко јем се про грам оства ру је. По ве ре ни ца грам, ко ји, из ме ђу оста лог са др жи и је зик на ко јем се про грам оства ру је. По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је обра ћа ње са ве та на ци о нал не ма њи не до во-за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је обра ћа ње са ве та на ци о нал не ма њи не до во-
љан по ка за тељ да по сто ји ин те ре со ва ње и же ља да се на ста ва слу ша на бо сан ком љан по ка за тељ да по сто ји ин те ре со ва ње и же ља да се на ста ва слу ша на бо сан ком 
је зи ку. Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис-је зи ку. Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис-
пу ни ли про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али пу ни ли про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али 
с об зи ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца је ста ва да је с об зи ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца је ста ва да је 
шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка. На овај на чин би омо гу ћи ла шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка. На овај на чин би омо гу ћи ла 
уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти да из ра зе свој став, што би шко ли био зна ча јан уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти да из ра зе свој став, што би шко ли био зна ча јан 
из вор ин фор ма ци ја у пла ни ра њу школ ског про гра ма. По ред то га, За ко ном о си сте му из вор ин фор ма ци ја у пла ни ра њу школ ског про гра ма. По ред то га, За ко ном о си сте му 
вас пи та ња и обра зо ва ња је про пи са но да ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је вас пи та ња и обра зо ва ња је про пи са но да ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је 
на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва 
је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма кул ту ре. Ан ке ти ра њем уче ни ка о је зи ку на је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма кул ту ре. Ан ке ти ра њем уче ни ка о је зи ку на 
ко јем се из во ди на ста ва, шко ла би до шла и до ин фор ма ци ја од зна ча ја за пред ла га ње ко јем се из во ди на ста ва, шко ла би до шла и до ин фор ма ци ја од зна ча ја за пред ла га ње 
из бор них пред ме та. из бор них пред ме та. 

3.15. 3.15. На во ди из из ја шње ња да је ОШ „Д. о.” Д. б. у П. се о ска шко ла, уда ље на од гра да пре ко 30 На во ди из из ја шње ња да је ОШ „Д. о.” Д. б. у П. се о ска шко ла, уда ље на од гра да пре ко 30 
км и да се „бо ри за оп ста нак” ни су ре ле вант ни у кон крет ном слу ча ју, јер се ти ме не мо-км и да се „бо ри за оп ста нак” ни су ре ле вант ни у кон крет ном слу ча ју, јер се ти ме не мо-
же оправ да ти од лу ка шко ле да не ан ке ти ра уче ни ке о је зи ку на ко јем же ле да по ха ђа ју же оправ да ти од лу ка шко ле да не ан ке ти ра уче ни ке о је зи ку на ко јем же ле да по ха ђа ју 
на ста ву. На и ме, ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на и ста тус шко ле не ути чу на оба ве зу шко ле на ста ву. На и ме, ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на и ста тус шко ле не ути чу на оба ве зу шко ле 
да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 

3.16. 3.16. 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 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 да слу ша ју на ста ву на ма тер њем је зи-би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка да слу ша ју на ста ву на ма тер њем је зи-
ку. Уко ли ко би ан ке та по ка за ла да је број за ин те ре со ва них уче ни ка 15, шко ла би би ла у ку. Уко ли ко би ан ке та по ка за ла да је број за ин те ре со ва них уче ни ка 15, шко ла би би ла у 
оба ве зи да обра зов но-вас пит ни рад ор га ни зу је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не. оба ве зи да обра зов но-вас пит ни рад ор га ни зу је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не. 
Чак и ако би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да се Чак и ако би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да се 
обра ти над ле жном ми ни стар ству и за тра жи са гла сност за ор га ни зо ва ње на ста ве на бо-обра ти над ле жном ми ни стар ству и за тра жи са гла сност за ор га ни зо ва ње на ста ве на бо-
сан ском је зи ку. сан ском је зи ку. 
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3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је по треб но уна пре ди ти по ло жај По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је по треб но уна пре ди ти по ло жај 
на ци о нал них ма њи на, и по ред по сто ја ња до брог прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них на ци о нал них ма њи на, и по ред по сто ја ња до брог прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них 
ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Пра во ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Пра во 
при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са дру гим при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са дру гим 
ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми-ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми-
ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та-ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та-
ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца 
уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на 
је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој 
др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња и др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња и 
спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, је сте и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, је сте и 
по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.18. 3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, при ли-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, при ли-
ком спро во ђе ња ан ке те о мо де лу на ста ве у обра зов ним уста но ва ма, ни је за тра жи ло ми-ком спро во ђе ња ан ке те о мо де лу на ста ве у обра зов ним уста но ва ма, ни је за тра жи ло ми-
шље ње уче ни ка и уче ни ца. Уви дом у ан кет ни обра зац „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља шље ње уче ни ка и уче ни ца. Уви дом у ан кет ни обра зац „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља 
о мо де лу на ста ве у обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, а о мо де лу на ста ве у обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, а 
што је по твр ђе но на во ди ма из при ту жбе и из ја шње ња, ан ке ти ра ни су са мо ро ди те љи де-што је по твр ђе но на во ди ма из при ту жбе и из ја шње ња, ан ке ти ра ни су са мо ро ди те љи де-
це, а де ца ни су има ла мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве ре ни ца на по ми ње да је це, а де ца ни су има ла мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве ре ни ца на по ми ње да је 
ме ђу на род ним и до ма ћим про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње ме ђу на род ним и до ма ћим про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње 
у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, 
Ко ми тет за пра ва де те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко Ко ми тет за пра ва де те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко 
би де ци ство ри ле мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три би де ци ство ри ле мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три 
у сва ком обра зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, у сва ком обра зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, 
на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, 
из ме ђу оста лог и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти-из ме ђу оста лог и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти-
че да се у од лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра че да се у од лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра 
обез бе ди ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње, јер ове од лу ке ду бо ко ути чу на нај бо љи ин-обез бе ди ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње, јер ове од лу ке ду бо ко ути чу на нај бо љи ин-
те рес де те та. За то су обра зов не уста но ве, али и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду у обла сти те рес де те та. За то су обра зов не уста но ве, али и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду у обла сти 
обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во де те та да обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во де те та да 
из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но. 

3.19. 3.19. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „Д. о.” Д. б. у П, по сту пи ла дис кри ми на тор-ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „Д. о.” Д. б. у П, по сту пи ла дис кри ми на тор-
но ка да уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да ла мо гућ ност да се из ја сне да ли но ка да уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да ла мо гућ ност да се из ја сне да ли 
же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. По ве ре ни ца са жа ље њем кон ста ту је да у же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 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 от кло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, кон крет ном слу ча ју ни је мо гу ће от кло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на ско ро за вр ше на.има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на ско ро за вр ше на.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо-Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо-
сан ском је зи ку, ОШ „Д. о.” Д. б. у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. сан ском је зи ку, ОШ „Д. о.” Д. б. у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Д. о.” Д. б. у П. и ди рек то ру Н. Т, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Д. о.” Д. б. у П. и ди рек то ру Н. Т, 
као од го вор ном ли цу да:као од го вор ном ли цу да:
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5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр ди ло да ли За школ ску 2014/2015. спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, 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 да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку.по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „Д. о.” Д. б. у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о по-По треб но је да ОШ „Д. о.” Д. б. у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о по-
сту па њу по овој пре по ру ци, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.сту па њу по овој пре по ру ци, 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- 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-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 ОШ „Д. о.” Д. б. у П. не по сту пи сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Д. о.” Д. б. у П. 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 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-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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Удру же ња ро ди те ља про тив ОШ Б. Р. због дис кри ми на ци је При ту жба Удру же ња ро ди те ља про тив ОШ Б. Р. због дис кри ми на ци је 
по осно ву на ци о нал не при пад но стипо осно ву на ци о нал не при пад но сти

бр. 07-00-147/2014-02 да тум: 28.5.2014.бр. 07-00-147/2014-02 да тум: 28.5.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења родитеља који жеишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења родитеља који же-
ле да им деца уче румунски језик из Г. против ОШ „Б. Р.” Г, због дискриминале да им деца уче румунски језик из Г. против ОШ „Б. Р.” Г, због дискримина-

ције ученика на основу припадности румунској националној мањини. У притужби ције ученика на основу припадности румунској националној мањини. У притужби 
је наведено да се Удружење обратило ОШ „Б. Р.” Г, са захтевом да се уведе изборни је наведено да се Удружење обратило ОШ „Б. Р.” Г, са захтевом да се уведе изборни 
предмет Румунски језик са елементима националне културе, али да је школа овај предмет Румунски језик са елементима националне културе, али да је школа овај 
захтев одбила. У току поступка је утврђено да ОШ „Б. Р.” Г. није спровела анкету међу захтев одбила. У току поступка је утврђено да ОШ „Б. Р.” Г. није спровела анкету међу 
ученицима како би проверила заинтересованост за изучавање Румунског језика са ученицима како би проверила заинтересованост за изучавање Румунског језика са 
еле ментима националне културе. Према наводима из притужбе и доказима које су до-еле ментима националне културе. Према наводима из притужбе и доказима које су до-
став љени уз притужбу, 25 ученика је било заинтересовано за похађање наставе из овог став љени уз притужбу, 25 ученика је било заинтересовано за похађање наставе из овог 
предмета. Школа је, међутим, обавестила подносиоце притужбе да неће спровести предмета. Школа је, међутим, обавестила подносиоце притужбе да неће спровести 
ан кету на основу њиховог захтева и захтева родитеља ученика, јер је из прикупље-ан кету на основу њиховог захтева и захтева родитеља ученика, јер је из прикупље-
них потписа родитеља утврдила да само седам ученика првог разреда жели да похађа них потписа родитеља утврдила да само седам ученика првог разреда жели да похађа 
овај изборни предмет. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да овај изборни предмет. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да 
је ОШ „Б. Р.” Г. пропустила да анкетира ученике, односно, да провери заинтересова-је ОШ „Б. Р.” Г. пропустила да анкетира ученике, односно, да провери заинтересова-
ност за похађање изборног предмета Румунски језик са елементима националне кулност за похађање изборног предмета Румунски језик са елементима националне кул-
туре у школској 2013/2014. години. Због тога је ОШ „Б. Р.” Г. препоручено да за школтуре у школској 2013/2014. години. Због тога је ОШ „Б. Р.” Г. препоручено да за школ-
ску 2014/2015. годину изврши анкетирање ученика како би се утврдило да ли постоји ску 2014/2015. годину изврши анкетирање ученика како би се утврдило да ли постоји 
потребан број деце заинтересованих за учење изборног предмета Румунски језик са потребан број деце заинтересованих за учење изборног предмета Румунски језик са 
елементима националне културе, да у школској 2014/2015. години организује на-елементима националне културе, да у школској 2014/2015. години организује на-
ставу Румунски језик са елементима националне културе, уколико анкета покаже ставу Румунски језик са елементима националне културе, уколико анкета покаже 
да постоји потребан број заинтересоване деце, као и да убудуће, у оквиру обављања да постоји потребан број заинтересоване деце, као и да убудуће, у оквиру обављања 
послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе. послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе. 

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 24. мар та 2014. го ди не при ту жбу Удру-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 24. мар та 2014. го ди не при ту жбу Удру-
же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, под не ту про тив ОШ „Б. Р.” Г. же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, под не ту про тив ОШ „Б. Р.” Г. 

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

да су ро ди те љи уче ни ка и уче ни ца са ку пи ли пот пи се за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру-да су ро ди те љи уче ни ка и уче ни ца са ку пи ли пот пи се за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру-
мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,

да шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке, ни ти је пред у зе ла би ло ка кве рад ње за уво ђе ње овог да шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке, ни ти је пред у зе ла би ло ка кве рад ње за уво ђе ње овог 
из бор ног пред ме та,из бор ног пред ме та,

да је та да шњи ди рек тор шко ле оба ве стио под но си о це при ту жбе да не ће ан ке ти ра ти да је та да шњи ди рек тор шко ле оба ве стио под но си о це при ту жбе да не ће ан ке ти ра ти 
уче ни ке да ли же ле да по ха ђа ју Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер уче ни ке да ли же ле да по ха ђа ју Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер 
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је на те ри то ри ји оп шти не Г. ви ше из ја шње них Вла ха не го Ру му на. ОШ „Б. Р.” Г. је, сто га, је на те ри то ри ји оп шти не Г. ви ше из ја шње них Вла ха не го Ру му на. ОШ „Б. Р.” Г. је, сто га, 
од лу чи ла да ан ке ти ра де цу о за ин те ре со ва но сти за уво ђе ње из бор ног пред ме та Вла-од лу чи ла да ан ке ти ра де цу о за ин те ре со ва но сти за уво ђе ње из бор ног пред ме та Вла-
шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

1.3. 1.3. Уз при ту жбу је до ста вљен зах тев Удру же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун-Уз при ту жбу је до ста вљен зах тев Удру же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун-
ски је зик, за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у ски је зик, за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у 
школ ској 2013/2014. го ди ни са пот пи си ма ро ди те ља уче ни ка ОШ „Б. Р.” Г, ко јим су тра жи-школ ској 2013/2014. го ди ни са пот пи си ма ро ди те ља уче ни ка ОШ „Б. Р.” Г, ко јим су тра жи-
ли од шко ле да њи хо вој де ци омо гу ћи да од 1. сеп тем бра 2013. го ди не по ха ђа ју на ста ву ли од шко ле да њи хо вој де ци омо гу ћи да од 1. сеп тем бра 2013. го ди не по ха ђа ју на ста ву 
из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

1.4. 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-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 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 „Б. Р.” Г.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 „Б. Р.” Г.

1.5. 1.5. У из ја шње њу Р. Ж, в.д. ди рек то ра ОШ „Б. Р.” Г, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу Р. Ж, в.д. ди рек то ра ОШ „Б. Р.” Г, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да су у пр вом ци клу су, го ди шњим пла ном ра да за школ ску 2013/2014. го ди ну, уче ни ци-да су у пр вом ци клу су, го ди шњим пла ном ра да за школ ску 2013/2014. го ди ну, уче ни ци-
ма по ну ђе ни из бор ни пред ме ти: На род на тра ди ци ја, Чу ва ри при ро де, Ле по пи са ње и ма по ну ђе ни из бор ни пред ме ти: На род на тра ди ци ја, Чу ва ри при ро де, Ле по пи са ње и 
Од играч ке до ра чу на ра. У дру гом ци клу су су по ну ђе ни: Хор и ор ке стар, Цр та ње, Сли ка-Од играч ке до ра чу на ра. У дру гом ци клу су су по ну ђе ни: Хор и ор ке стар, Цр та ње, Сли ка-
ње и ва ја ње, Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство и Шах;ње и ва ја ње, Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство и Шах;

да је Школ ски од бор од ре дио ли сту из бор них пред ме та у са рад њи са ло кал ном са мо у-да је Школ ски од бор од ре дио ли сту из бор них пред ме та у са рад њи са ло кал ном са мо у-
пра вом и Са ве том ро ди те ља, а на осно ву ин те ре со ва ња ро ди те ља и уче ни ка, као и на-пра вом и Са ве том ро ди те ља, а на осно ву ин те ре со ва ња ро ди те ља и уче ни ка, као и на-
став ног ка дра шко ле;став ног ка дра шко ле;

да се на те ри то ри ји оп шти не Г, по по след њем по пи су, 47 гра ђа на/ки из ја сни ло да су Ру-да се на те ри то ри ји оп шти не Г, по по след њем по пи су, 47 гра ђа на/ки из ја сни ло да су Ру-
му ни, што је 0,56% од укуп ног бро ја ста нов ни ка;му ни, што је 0,56% од укуп ног бро ја ста нов ни ка;

да се у по след њих пет го ди на ни ко од ро ди те ља, при ли ком по пу ња ва ња кар то на уче ни-да се у по след њих пет го ди на ни ко од ро ди те ља, при ли ком по пу ња ва ња кар то на уче ни-
ка за упис у пр ви раз ред, ни је из ја снио да је при пад ник ру мун ске на ци о нал не ма њи не. ка за упис у пр ви раз ред, ни је из ја снио да је при пад ник ру мун ске на ци о нал не ма њи не. 

1.6. 1.6. Уз из ја шње ње је до ста вљен од го вор прет ход ног ди рек то ра шко ле од 26. но вем бра Уз из ја шње ње је до ста вљен од го вор прет ход ног ди рек то ра шко ле од 26. но вем бра 
2013. го ди не Удру же њу ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, ко јим су об-2013. го ди не Удру же њу ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, ко јим су об-
ја шње ни раз ло зи због ко јих ова шко ла ни је спро ве ла ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца за ја шње ни раз ло зи због ко јих ова шко ла ни је спро ве ла ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца за 
из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да је Удру же ње Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да је Удру же ње 
ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик по сла ло 13. сеп тем бра 2013. го ди не ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик по сла ло 13. сеп тем бра 2013. го ди не 
зах тев ОШ „Б. Р.” Г, ко јим су зах те ва ли да шко ла од школ ске 2013/2014. го ди не уве де на ста-зах тев ОШ „Б. Р.” Г, ко јим су зах те ва ли да шко ла од школ ске 2013/2014. го ди не уве де на ста-
ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Уз зах тев су до ста вље-ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Уз зах тев су до ста вље-
ни пот пи си ро ди те ља уче ни ка/ца шко ле ко ји су зах те ва ли да њи хо ва де ца од 1. сеп тем бра ни пот пи си ро ди те ља уче ни ка/ца шко ле ко ји су зах те ва ли да њи хо ва де ца од 1. сеп тем бра 
2013. го ди не по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-2013. го ди не по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре. Пот пи се су до ста ви ли ро ди те љи 25 де це, уче ни ка/ца од 1-8 раз ре да. ту ре. Пот пи се су до ста ви ли ро ди те љи 25 де це, уче ни ка/ца од 1-8 раз ре да. 

2.2. 2.2. Уви дом у из ја шње ње утвр ђе но је да је прет ход ни ди рек тор шко ле при мио зах тев Удру-Уви дом у из ја шње ње утвр ђе но је да је прет ход ни ди рек тор шко ле при мио зах тев Удру-
же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик и оба ве стио их да ни је спро вео же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик и оба ве стио их да ни је спро вео 
ан ке ту за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер је ан ке ту за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер је 
из при ло га зах те ва утвр дио да је са мо сед мо ро ро ди те ља уче ни ка пр вог раз ре да, пот-из при ло га зах те ва утвр дио да је са мо сед мо ро ро ди те ља уче ни ка пр вог раз ре да, пот-
пи са ло зах тев. Овај став је обра зло жен по зи ва њем на од ред бу За ко на о основ ном обра-пи са ло зах тев. Овај став је обра зло жен по зи ва њем на од ред бу За ко на о основ ном обра-
зо ва њу и вас пи та њу, ко јом је про пи са но да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра-зо ва њу и вас пи та њу, ко јом је про пи са но да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра-
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зов но-вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, ако се при ли ком зов но-вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Сто га је оба ве стио под но си о це упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Сто га је оба ве стио под но си о це 
зах те ва да ни је спро вео ан ке ти ра ње уче ни ка/ца за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са зах те ва да ни је спро вео ан ке ти ра ње уче ни ка/ца за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер ни је по сто јао за кон ски услов да по сту пи по зах те ву. еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер ни је по сто јао за кон ски услов да по сту пи по зах те ву. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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 ју и кул тур но на сле ђе (чл. 5), као и да пре-иден ти те та, на и ме, ре ли ги ју, је зик, тра ди ци ју 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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. За ко ном о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма За ко ном о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма 
про пи са но је да, у по гле ду обра зо ва ња, др жа ва пре у зи ма оба ве зу да на те ри то ри ји на про пи са но је да, у по гле ду обра зо ва ња, др жа ва пре у зи ма оба ве зу да на те ри то ри ји на 
ко јој су ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци у упо тре би, у скла ду са си ту а ци јом сва ког од ко јој су ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци у упо тре би, у скла ду са си ту а ци јом сва ког од 
ових је зи ка, и без ика квог оме та ња уче ња зва нич ног је зи ка, омо гу ћи основ но обра зо-ових је зи ка, и без ика квог оме та ња уче ња зва нич ног је зи ка, омо гу ћи основ но обра зо-
ва ње на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ним или ма њин ском је зи ку; обез бе ди зна ча јан део ва ње на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ним или ма њин ском је зи ку; обез бе ди зна ча јан део 
основ ног обра зо ва ња на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ном или ма њин ском је зи ку или обез-основ ног обра зо ва ња на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ном или ма њин ском је зи ку или обез-
бе ди да уче ње од го ва ра ју ћег ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка по ста не ин те грал ни бе ди да уче ње од го ва ра ју ћег ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка по ста не ин те грал ни 
део на став ног пла на. По ред то га, про пи са но је да др жа ва мо же да при ме ни јед ну од део на став ног пла на. По ред то га, про пи са но је да др жа ва мо же да при ме ни јед ну од 
ове три ме ре ма кар на оне по ла зни ке чи је по ро ди це та ко не што зах те ва ју, а чи ји се број ове три ме ре ма кар на оне по ла зни ке чи је по ро ди це та ко не што зах те ва ју, а чи ји се број 
сма тра до вољ ним.сма тра до вољ ним.
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3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Та ко ђе, чл. 79. про пи са-кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Та ко ђе, чл. 79. про пи са-
но је да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во: на из ра жа ва ње, чу ва ње, не го ва-но је да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во: на из ра жа ва ње, чу ва ње, не го ва-
ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по себ но сти; ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по себ но сти; 
на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма; да на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма; да 
у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по-у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по-
ве ре на јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ве ре на јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но-во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но-
ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва ње при ват них обра зов них уста но-ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва ње при ват них обра зов них уста но-
ва; да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме; да у сре ди на ма где чи не зна чај ну ва; да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме; да у сре ди на ма где чи не зна чај ну 
по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и то по граф ске озна ке по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и то по граф ске озна ке 
бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра сно оба ве-бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра сно оба ве-
шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње и раз ме ну шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње и раз ме ну 
оба ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва ња, у скла ду оба ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва ња, у скла ду 
са за ко ном.са за ко ном.

3.7. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.8. 3.8. 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-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, од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или ци ја, од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или 
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, 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 вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу 
и инвaли дитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, и инвaли дитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, 
имoвнoг стaњa, oднoснo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe имoвнoг стaњa, oднoснo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe 
тaквих aктивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje тaквих aктивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje 
зaбрaнa дис кри минaциje. Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe зaбрaнa дис кри минaциje. Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe 
лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу-лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу-
чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe 
чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм 
првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди 
пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja 
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сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Од ред ба ма чл. 12. овог за ко на про пи са но је да се сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Од ред ба ма чл. 12. овог за ко на про пи са но је да се 
обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, док се за при пад ни ке на ци о-обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, док се за при пад ни ке на ци о-
нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је се и на је зи ку и пи сму на ци о нал не нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је се и на је зи ку и пи сму на ци о нал не 
ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли 
нај ма ње 15 уче ни ка. Ме ђу тим, ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп-нај ма ње 15 уче ни ка. Ме ђу тим, ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп-
ском је зи ку, за уче ни ка при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи-ском је зи ку, за уче ни ка при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи-
ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет.ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет.

3.9. 3.9. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.10. 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-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 2013/2014. го ди ни бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма у школ ској 2013/2014. го ди ни 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 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 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 над ле жног за по сло ве обра зо ва-15 уче ни ка по раз ре ду по треб на са гла сност ми ни стра над ле жног за по сло ве обра зо ва-
ња. На став ни план са сто ји се од оба ве зних на став них пред ме та, оба ве зних из бор них ња. На став ни план са сто ји се од оба ве зних на став них пред ме та, оба ве зних из бор них 
пред ме та (вер ска на ста ва и гра ђан ско обра зо ва ње), као и ли сте из бор них пред ме та од пред ме та (вер ска на ста ва и гра ђан ско обра зо ва ње), као и ли сте из бор них пред ме та од 
ко јих је шко ла ду жна да за сва ки раз ред, по ну ди нај ма ње че ти ри, а уче ник од по ну ђе них ко јих је шко ла ду жна да за сва ки раз ред, по ну ди нај ма ње че ти ри, а уче ник од по ну ђе них 
би ра је дан пре мет, пре ма сво јим скло но сти ма, на по чет ку школ ске го ди не. Ме ђу овим би ра је дан пре мет, пре ма сво јим скло но сти ма, на по чет ку школ ске го ди не. Ме ђу овим 
из бор ним пред ме ти ма на ла зи се ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. из бор ним пред ме ти ма на ла зи се ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 
Та ко ђе, про пи са но је и да су ци ље ви и за да ци про гра ма обра зо ва ња раз ви ја ње све сти о Та ко ђе, про пи са но је и да су ци ље ви и за да ци про гра ма обра зо ва ња раз ви ја ње све сти о 
др жав ној и на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње срп ске тра ди ци је и кул ту ре, као и тра-др жав ној и на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње срп ске тра ди ци је и кул ту ре, као и тра-
ди ци је и кул ту ре на ци о нал них ма њи на. ди ци је и кул ту ре на ци о нал них ма њи на. 

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.11. 3.11. 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 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 „Б. Р.” Г. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни ка и уче ни ца ру мун ске на ци о нал но-је ОШ „Б. Р.” Г. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни ка и уче ни ца ру мун ске на ци о нал но-
сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву из из бор-сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву из из бор-
ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

3.12. 3.12. Не спор но је да ОШ „Б. Р.” Г. ни је спро ве ла ан ке ту ме ђу уче ни ци ма ка ко би про ве ри ла Не спор но је да ОШ „Б. Р.” Г. ни је спро ве ла ан ке ту ме ђу уче ни ци ма ка ко би про ве ри ла 
њи хо ву за ин те ре со ва ност да по ха ђа ју на ста ву из ма тер њег је зи ка. Пре ма на во ди ма из њи хо ву за ин те ре со ва ност да по ха ђа ју на ста ву из ма тер њег је зи ка. Пре ма на во ди ма из 
при ту жбе и до ка зи ма ко је су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да је 25 ро ди те ља при ту жбе и до ка зи ма ко је су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да је 25 ро ди те ља 
уче ни ка би ло за ин те ре со ва но да им де ца по ха ђа ју на ста ву из Ру мун ског је зи ка са еле-уче ни ка би ло за ин те ре со ва но да им де ца по ха ђа ју на ста ву из Ру мун ског је зи ка са еле-
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Шко ла је, ме ђу тим, оба ве сти ла под но си о це при ту жбе да мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Шко ла је, ме ђу тим, оба ве сти ла под но си о це при ту жбе да 
не ће спро ве сти ан ке ту, јер је утвр ди ла да је ме ђу пот пи са ни ма са мо сед мо ро ро ди те-не ће спро ве сти ан ке ту, јер је утвр ди ла да је ме ђу пот пи са ни ма са мо сед мо ро ро ди те-
ља уче ни ка пр вог раз ре да, уз обра зло же ње да не ма за кон ског осно ва за по сту па ње по ља уче ни ка пр вог раз ре да, уз обра зло же ње да не ма за кон ског осно ва за по сту па ње по 
овом зах те ву. овом зах те ву. 
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3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња ОШ „Б. Р.” Г. да По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња ОШ „Б. Р.” Г. да 
се за по след њих пет го ди на ни ко од ро ди те ља уче ни ка, при ли ком упи са у пр ви раз ред, се за по след њих пет го ди на ни ко од ро ди те ља уче ни ка, при ли ком упи са у пр ви раз ред, 
ни је из ја снио да је при пад ник ру мун ске на ци о нал не ма њи не. По ве ре ни ца за за шти ту ни је из ја снио да је при пад ник ру мун ске на ци о нал не ма њи не. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти ука зу је да овај на вод ни је ре ле ван тан, као и да не ума њу је од го вор ност рав но прав но сти ука зу је да овај на вод ни је ре ле ван тан, као и да не ума њу је од го вор ност 
шко ле због про пу ста да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка за по ха ђа ње овог из бор ног шко ле због про пу ста да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка за по ха ђа ње овог из бор ног 
пред ме та, по себ но ако се има у ви ду да је из зах те ва ко ји је шко ли упу ти ло Удру же ње пред ме та, по себ но ако се има у ви ду да је из зах те ва ко ји је шко ли упу ти ло Удру же ње 
ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, шко ла мо гла да за кљу чи да по сто ји ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, шко ла мо гла да за кљу чи да по сто ји 
од ре ђе но ин те ре со ва ње за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци-од ре ђе но ин те ре со ва ње за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик 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 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 школ ске 2013/2014., ме ђу ко ји ма се не на ла зи Ру мун ски је зик са еле мен ти ма из у ча ва ти школ ске 2013/2014., ме ђу ко ји ма се не на ла зи Ру мун 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 ус кра ти ла уче ни ци ма сва ку на ци о нал не кул ту ре, без спро во ђе ња ан ке ти ра ња, шко ла је ус кра ти ла уче ни ци ма сва ку 
мо гућ ност да иза бе ру и из у ча ва ју овај из бор ни пред мет, иако је еви дент но да је по сто-мо гућ ност да иза бе ру и из у ча ва ју овај из бор ни пред мет, иако је еви дент но да је по сто-
ја ло ин те ре со ва ње уче ни ка/ца за из у ча ва ње овог пред ме та.ја ло ин те ре со ва ње уче ни ка/ца за из у ча ва ње овог пред ме та.

3.14. 3.14. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну, про пи сан је ми ни ма лан број уче ни ка по њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну, про пи сан је ми ни ма лан број уче ни ка по 
гру пи за из у ча ва ње из бор ног пред ме та. По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја гру пи за из у ча ва ње из бор ног пред ме та. По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја 
уче ни ка за из у ча ва ње из бор ног пред ме та усло вље на је по тре бом да си стем обра зо ва-уче ни ка за из у ча ва ње из бор ног пред ме та 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-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. С об зи ром да је у мич ност ор га ни за ци је си сте ма ра ди по сти за ња што бо љег учин ка. С об зи ром да је у 
из ја шње њу ОШ „Б. Р.” Г. на ве де но да ни је ис пу њен услов у по гле ду ми ни мал ног бро ја из ја шње њу ОШ „Б. Р.” Г. на ве де но да ни је ис пу њен 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 Ру мун ски је зик са еле мен ти ма за ин те ре со ва не де це за по ха ђа ње на ста ве из пред ме та Ру мун 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 кон ста ту је да је овај на вод на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је овај на вод 
не при хва тљив, и то из не ко ли ко раз ло га:не при хва тљив, и то из не ко ли ко раз ло га:

шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке/це о за ин те ре со ва но сти за по ха ђа ње Ру мун ског је зи ка шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке/це о за ин те ре со ва но сти за по ха ђа ње Ру мун ског је зи ка 
са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не, та ко да не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, пре по чет ка школ ске 2013/2014. 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 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 из бор ног пред ме та;из овог из бор ног пред ме та;

Удру же ње ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, за јед но са ро ди те љи ма Удру же ње ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик, за јед но са ро ди те љи ма 
уче ни ка од 1-8 раз ре да, за тра жи ли су од ОШ „Б. Р.” Г. да уве де из бор ни пред мет Ру-уче ни ка од 1-8 раз ре да, за тра жи ли су од ОШ „Б. Р.” Г. да уве де из бор ни пред мет Ру-
мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Да кле, зах тев се од но сио на уво ђе ње мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Да кле, зах тев се од но сио на уво ђе ње 
из бор ног пред ме та, а не на уво ђе ње обра зов но-вас пит ног ра да на ру мун ском је зи ку и из бор ног пред ме та, а не на уво ђе ње обра зов но-вас пит ног ра да на ру мун ском је зи ку и 
пи сму, од но сно дво је зич но. Сто га, обра зло же ње ди рек то ра да ни је ис пу њен за кон ски пи сму, од но сно дво је зич но. Сто га, обра зло же ње ди рек то ра да ни је ис пу њен за кон ски 
услов за по сту па ње по зах те ву јер не ма до вољ но за ин те ре со ва них ро ди те ља уче ни ка услов за по сту па ње по зах те ву јер не ма до вољ но за ин те ре со ва них ро ди те ља уче ни ка 
пр вог раз ре да ни је оправ да но, с об зи ром да из у ча ва ње из бор ног пред ме та ма тер њи је-пр вог раз ре да ни је оправ да но, с об зи ром да из у ча ва ње из бор ног пред ме та ма тер њи је-
зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре ни је на ме ње но са мо уче ни ци ма пр вог раз ре да, зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре ни је на ме ње но са мо уче ни ци ма пр вог раз ре да, 
већ се овај пред мет мо же по ну ди ти уче ни ци ма свих раз ре да основ не шко ле; већ се овај пред мет мо же по ну ди ти уче ни ци ма свих раз ре да основ не шко ле; 

из зах те ва Удру же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик и пот пи са ро ди-из зах те ва Удру же ња ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик и пот пи са ро ди-
те ља 25 уче ни ка у при ло гу овог зах те ва, шко ла је мо гла да за кљу чи да по сто ји од ре ђе но те ља 25 уче ни ка у при ло гу овог зах те ва, шко ла је мо гла да за кљу чи да по сто ји од ре ђе но 
ин те ре со ва ње за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту-ин те ре со ва ње за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту-
ре, без об зи ра што, ка ко се то у из ја шње њу твр ди, ни је има ла са зна ња да ову шко лу по ха-ре, без об зи ра што, ка ко се то у из ја шње њу твр ди, ни је има ла са зна ња да ову шко лу по ха-
ђа ју и де ца ру мун ске на ци о нал но сти. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да ђа ју и де ца ру мун ске на ци о нал но сти. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да 
су пот пи си ро ди те ља уче ни ка/ца, ко је је Удру же ње до ста ви ло уз зах тев, тре ба ло да бу ду су пот пи си ро ди те ља уче ни ка/ца, ко је је Удру же ње до ста ви ло уз зах тев, тре ба ло да бу ду 
ре ле вант ни за шко лу, од но сно, тре ба ло је да бу ду сво је вр сна ин ди ци ја шко ли да по сто ји ре ле вант ни за шко лу, од но сно, тре ба ло је да бу ду сво је вр сна ин ди ци ја шко ли да по сто ји 
ин те ре со ва ње уче ни ка за из у ча ва ње овог пред ме та. На и ме, при ку пље ни пот пи си пред-ин те ре со ва ње уче ни ка за из у ча ва ње овог пред ме та. На и ме, при ку пље ни пот пи си пред-
ста вља ју до дат ни раз лог због ко јег је шко ла тре ба ло да спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци-ста вља ју до дат ни раз лог због ко јег је шко ла тре ба ло да спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци-
ма, у скла ду са про пи си ма и да на не сум њив на чин утвр ди да ли по сто ји ин те ре со ва ње ма, у скла ду са про пи си ма и да на не сум њив на чин утвр ди да ли по сто ји ин те ре со ва ње 
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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. Иако 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. Иако 
спро во ђе ње ан ке те ме ђу уче ни ци ма не га ран ту је и да ће се за из бор ни пред мет из ја сни-спро во ђе ње ан ке те ме ђу уче ни ци 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, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је шко ла, у ти по тре бан број 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, тре ба ло да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка, и на кон то га утвр ди да кон крет ном слу ча ју, тре ба ло да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка, и на кон то га утвр ди да 
ли је ис пу њен услов ве зан за ми ни мал ни број уче ни ка, на исти на чин ка ко је то учи ни ла ли је ис пу њен услов ве зан за ми ни мал ни број уче ни ка, на исти на чин ка ко је то учи ни ла 
ка да је уво ђен из бор ни пред мет Вла шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.ка да је уво ђен из бор ни пред мет Вла шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је по треб но уна пре ди ти по ло жај По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је по треб но уна пре ди ти по ло жај 
на ци о нал них ма њи на, и по ред по сто ја ња до брог прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них на ци о нал них ма њи на, и по ред по сто ја ња до брог прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них 
ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Пра во ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Пра во 
при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са дру гим при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са дру гим 
ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми-ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми-
ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та-ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та-
ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца 
уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на 
је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој 
др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња 
и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, је-и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, је-
сте и по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то-сте и по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то-
сти. С тим у ве зи, По ве ре ни ца ука зу је да су про те клих го ди на спро ве де на ис тра жи ва ња о сти. С тим у ве зи, По ве ре ни ца ука зу је да су про те клих го ди на спро ве де на ис тра жи ва ња о 
зна ча ју уче ња ма тер њег је зи ка за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на то ком шко ло ва ња у зна ча ју уче ња ма тер њег је зи ка за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на то ком шко ло ва ња у 
основ ним и сред њим шко ла ма. У скла ду са тим, ис так ну то је да је уче ње ма њин ског је зи-основ ним и сред њим шко ла ма. У скла ду са тим, ис так ну то је да је уче ње ма њин ског је зи-
ка ве о ма ва жно за по је дин це и гру пе, на ро чи то за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на, али ка ве о ма ва жно за по је дин це и гру пе, на ро чи то за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на, али 
и за ве ћин ски на род. На и ме, ква ли тет но обра зо ва ње се за сни ва на ја ча њу сна га, а нај ве ћа и за ве ћин ски на род. На и ме, ква ли тет но обра зо ва ње се за сни ва на ја ча њу сна га, а нај ве ћа 
сна га ко ју по се ду ју уче ни ци при ли ком упи си ва ња у шко лу, је сте је зик ко ји су на у чи ли код сна га ко ју по се ду ју уче ни ци при ли ком упи си ва ња у шко лу, је сте је зик ко ји су на у чи ли код 
ку ће. За пра во, на овом је зи ку они су ко му ни ци ра ли са чла но ви ма сво је по ро ди це и он ку ће. За пра во, на овом је зи ку они су ко му ни ци ра ли са чла но ви ма сво је по ро ди це и он 
пред ста вља на чин да из ра зе и пред ста ве се бе. За де цу чи ји је ма тер њи је зик дру га чи ји од пред ста вља на чин да из ра зе и пред ста ве се бе. За де цу чи ји је ма тер њи је зик дру га чи ји од 
ве ћин ског је зи ка, си стем обра зо ва ња ко ји укљу чу је и њи хов ма тер њи је зик, са др жи ве о-ве ћин ског је зи ка, си стем обра зо ва ња ко ји укљу чу је и њи хов ма тер њи је зик, са др жи ве о-
ма зна чај не до би ти, од но сно, омо гу ћа ва им да у шко ли на ста ве про цес уче ња је зи ка ко ји ма зна чај не до би ти, од но сно, омо гу ћа ва им да у шко ли на ста ве про цес уче ња је зи ка ко ји 
су за по че ли код ку ће. Сто га, по сма тра но са со ци о ло шког аспек та, уче ње ма тер њег је зи ка су за по че ли код ку ће. Сто га, по сма тра но са со ци о ло шког аспек та, уче ње ма тер њег је зи ка 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на зна чај но је и за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на и за при пад ни ка на ци о нал них ма њи на зна чај но је и за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на и за 
ве ћин ски на род, јер омо гу ћа ва ма њин ским гру па ма да раз у ме ју сво ју кул ту ру и исто ри ју, ве ћин ски на род, јер омо гу ћа ва ма њин ским гру па ма да раз у ме ју сво ју кул ту ру и исто ри ју, 
као и да из гра де сво је ка па ци те те као бу ду ћи еду ко ва ни гра ђа ни. У том слу ча ју, та кав си-као и да из гра де сво је ка па ци те те као бу ду ћи еду ко ва ни гра ђа ни. У том слу ча ју, та кав си-
стем еду ка ци је обез бе дио би бо ље мул ти кул ту рал но раз у ме ва ње, као и чу ва ње је зич ког стем еду ка ци је обез бе дио би бо ље мул ти кул ту рал но раз у ме ва ње, као и чу ва ње је зич ког 
бо гат ства јед ног дру штва и по ве ћа ва ње ње го вих спо соб но сти да бу де ви ше је зич но.бо гат ства јед ног дру штва и по ве ћа ва ње ње го вих спо соб но сти да бу де ви ше је зич но.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју шко-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња 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, од но сно, да је про пу шта њем ових ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка, од но сно, да је про пу шта њем ових 
рад њи, ус кра ти ла уче ни ци ма мо гућ ност да у школ ској 2013/2014. го ди ни из у ча ва ју Ру-рад њи, ус кра ти ла уче ни ци ма мо гућ ност да у школ ској 2013/2014. го ди ни из у ча ва ју Ру-
мун 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 мун 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-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 да је крај школ ске 2013/2014. го ди не.ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ви ду да је крај школ ске 2013/2014. го ди не.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву из из-Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву из из-
бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, ОШ „Б. Р.” пре кр ши ла је бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, ОШ „Б. Р.” пре кр ши ла је 
од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
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5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Б. Р.” Г. да:По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Б. Р.” Г. да:

5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну из вр ши ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца ка ко би се утвр ди-За школ ску 2014/2015. го ди ну из вр ши ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца ка ко би се утвр ди-
ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва не за по ха ђа ње из бор ног пред ме та ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва не за по ха ђа ње из бор ног пред ме та 
Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

5.2. 5.2. У школ ској 2014/2015. го ди ни ор га ни зу је на ста ву Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о-У школ ској 2014/2015. го ди ни ор га ни зу је на ста ву Ру мун ски је зик 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.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. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „Б. Р.” Г. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни- По треб но је да ОШ „Б. Р.” Г. 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 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. 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- 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-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 чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Б. Р.” Г. не по сту пи по пре-сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Б. Р.” Г. 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 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 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 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. и на дру ги по го дан на чин. 
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При ту жба БНВ про тив Т. Ш. због дис кри ми на ци јеПри ту жба БНВ про тив Т. Ш. због дис кри ми на ци је
по осно ву на ци о нал не при пад но стипо осно ву на ци о нал не при пад но сти

бр. 07-00-105/2014-02 да тум: 29.5.2014.бр. 07-00-105/2014-02 да тум: 29.5.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. проишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. про-
тив Т. ш. у П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке тив Т. ш. у П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке 

националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. ш. у П. националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. ш. у П. 
није формирано одељење за наставу на босанском језику, односно, сви похађају на-није формирано одељење за наставу на босанском језику, односно, сви похађају на-
ставу на српском језику. Т. ш. у П. се није изјаснила на наводе из притужбе, иако је ставу на српском језику. Т. ш. у П. се није изјаснила на наводе из притужбе, иако је 
захтев за изјашњење уредно примила. У току поступка је утврђено да се за наставу на захтев за изјашњење уредно примила. У току поступка је утврђено да се за наставу на 
босанском језику определило шест ученика/ца и да одлука Т. ш. у П. да не организује босанском језику определило шест ученика/ца и да одлука Т. ш. у П. да не организује 
наставу на босанском језику за шест ученика/ца није дискриминаторна, с обзиром наставу на босанском језику за шест ученика/ца није дискриминаторна, с обзиром 
на прописе којима је регулисано да се настава на језику националне мањине изводи на прописе којима је регулисано да се настава на језику националне мањине изводи 
за 15 ученика, а само уз сагласност министарства надлежног за послове образовања за 15 ученика, а само уз сагласност министарства надлежног за послове образовања 
за мањи број од прописаног, као и због чињенице да образовно-васпитни рад са шест за мањи број од прописаног, као и због чињенице да образовно-васпитни рад са шест 
учеуче ника/ца не би обезбедио остваривање пуног развоја деце и довео би до издвајања ника/ца не би обезбедио остваривање пуног развоја деце и довео би до издвајања 
те деце из вршњачке групе. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала те деце из вршњачке групе. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала 
мишмиш љење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. љење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. 
гого дини за шест ученика/ца бошњачке националности, Т. ш. у П. није прекршила дини за шест ученика/ца бошњачке националности, Т. ш. у П. није прекршила 
одредбе Закона о забрани дискриминације.одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Б. н. в. про тив Т. ш. у П. У при ту жби је на ве де но да шко ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за Б. н. в. про тив Т. ш. у П. У при ту жби је на ве де но да шко ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сва де ца по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сва де ца по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Б. н. в. је у при ту жби на ве ло:Б. н. в. је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Б. н. в. са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја пред у зе ло низ ме-да је Б. н. в. са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја пред у зе ло низ ме-
ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, ка ко би у школ ској 2013/2014. ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, ка ко би у школ ској 2013/2014. 
го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от по че ла на ста ва на бо сан ском го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от по че ла на ста ва на бо сан ском 
је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан-је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан-
ском је зи ку;ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту у ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту у ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – 
гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у Т. ш. у П. упи са ло шест уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском да се у Т. ш. у П. упи са ло шест уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском 
је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на-је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на-
ста ву на срп ском је зи ку.ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Б. н. в. под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти; но ва про тив ко јих је Б. н. в. под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти; 
ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је-ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је-
по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста-по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста-
но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни. но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни. 

1.4. 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-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 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.за бра ни дис кри ми на ци је.1 Т. ш. у П. упу ћен је зах тев 27. мар та 2014. го ди не да се у ро ку  Т. ш. у П. упу ћен је зах тев 27. мар та 2014. го ди не да се у ро ку 
од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из при ту жбе. Ка ко се Т. ш. од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из при ту жбе. Ка ко се Т. ш. 
у П. у оста вље ном ро ку ни је из ја сни ла, а зах тев је уред но при ми ла 28. мар та 2014. го ди-у П. у оста вље ном ро ку ни је из ја сни ла, а зах тев је уред но при ми ла 28. мар та 2014. го ди-
не, По ве ре ни ци за за шти ту равнoправ но сти би ли су до ступ ни са мо на во ди из при ту жбе. не, По ве ре ни ци за за шти ту равнoправ но сти би ли су до ступ ни са мо на во ди из при ту жбе. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у Т. ш. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста ва Не спор но је да у Т. ш. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста ва 
на бо сан ском је зи ку.на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у „Уви дом у „Ре зул та те упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни-Ре зул та те упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни-
ци и При је по љуци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. ш. у П. у пр ви раз ред упи са ло укуп но 105 уче ни ка ” утвр ђе но је да се у Т. ш. у П. у пр ви раз ред упи са ло укуп но 105 уче ни ка 
и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло шест уче ни ка/ца.и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло шест уче ни ка/ца.

2.3. 2.3. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ниуста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи-утвр ђе но је да је обра зац дво је зи-
чан и на ме њен ро ди те љи ма, да су пред ви ђе на ме ста на ко јим тре ба упи са ти по дат ке о чан и на ме њен ро ди те љи ма, да су пред ви ђе на ме ста на ко јим тре ба упи са ти по дат ке о 
ме сту ста но ва ња, на зи ву обра зов но-вас пит не уста но ве, име и пре зи ме ро ди те ља, број ме сту ста но ва ња, на зи ву обра зов но-вас пит не уста но ве, име и пре зи ме ро ди те ља, број 
лич не кар те и је дин стве ни ма тич ни број, адре са, за тим име и пре зи ме уче ни ка и раз ред. лич не кар те и је дин стве ни ма тич ни број, адре са, за тим име и пре зи ме уче ни ка и раз ред. 

1 „Сл. гласник РС”, бр. 22/09
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По пу ња ва њем обра сца ро ди тељ се опре де љу је за јед ну од две по ну ђе не оп ци је: да уче-По пу ња ва њем обра сца ро ди тељ се опре де љу је за јед ну од две по ну ђе не оп ци је: да уче-
ник/ца по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку или на срп ском је зи ку. ник/ца по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку или на срп ском је зи ку. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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.ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.2 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 наПо 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 на3 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би јеУстав Ре пу бли ке Ср би је4 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред ну, по  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-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, 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.кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.5 Да ље, Устав Ре пу бли- Да ље, Устав Ре пу бли-
ке Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко-ке Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко-
ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на.ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на.6

2 Члан 33. Закона о забрани дискриминације.
3 Закон о потврђивању оквирне конвенције за заштиту националних мањина („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 6/98).
4 „Службени гласник РС”, бр. 98/06
5 Члан 21. Устава РС 
6 Члан 79. Устава РС 
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3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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.не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма.7 

3.7. 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,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,8 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи-Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи-
ку, да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма-ку, да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма-
тер њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у тер њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у 
скла ду са по себ ним за ко ном.скла ду са по себ ним за ко ном.9 Од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред- Од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њуЗа ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу1010 про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни  про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 

7 Члан 19. Закона о забрани дискриминације
8 Члан 44. Закона о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13
9 Члан 9. 
10 „Сл. гласник РС”, број 55/2013, члан 5. став 1, 2, 3. и 5.
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у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. 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 наОд ред ба ма За ко на о о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на1111 про пи са но је  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 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 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 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-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-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 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 од ми-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.11. 3.11. 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 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 Т. ш. у П. ти ме што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке ли је Т. ш. у П. ти ме што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке 
бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-
нал но сти, ко ји на ста ву по ха ђа ју на ма тер њем је зи ку. нал но сти, ко ји на ста ву по ха ђа ју на ма тер њем је зи ку. 

3.12. 3.12. Има ју ћи у ви ду да Т. ш. у П. ни је до ста ви ла тра же но из ја шње ње на на во де из при ту жбе, Има ју ћи у ви ду да Т. ш. у П. ни је до ста ви ла тра же но из ја шње ње на на во де из при ту жбе, 
оста ло је не по зна то из ко јих раз ло га шко ла ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је-оста ло је не по зна то из ко јих раз ло га шко ла ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је-
зи ку за уче ни ке/це ко ји су се из ја сни ли да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. зи ку за уче ни ке/це ко ји су се из ја сни ли да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. 

3.13. 3.13. Уви дом у при ту жбу и при ло ге, утвр ђе но је да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де-Уви дом у при ту жбу и при ло ге, утвр ђе но је да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де-
ли ло шест уче ни ка/ца. Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу од ре ђе-ли ло шест уче ни ка/ца. Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу од ре ђе-
но је да је ми ни ма лан број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи сму на ци о нал-но је да је ми ни ма лан број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи сму на ци о нал-
не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка од про пи са ног не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка од про пи са ног 
бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз са гла сност ми ни стар ства. Да кле, ако је број бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз са гла сност ми ни стар ства. Да кле, ако је број 
за ин те ре со ва них уче ни ка ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ли ће у кон-за ин те ре со ва них уче ни ка ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ли ће у кон-
крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га од бро ја крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га од бро ја 
за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе да го шки и за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе да го шки и 
ор га ни за ци о ни. С об зи ром да се при ли ком упи са са мо шест уче ни ка/ца из ја сни ло за на-ор га ни за ци о ни. С об зи ром да се при ли ком упи са са мо шест уче ни ка/ца из ја сни ло за на-
ста ву на бо сан ском је зи ку, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је од лу ка ста ву на бо сан ском је зи ку, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је од лу ка 
шко ле да не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. шко ле да не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. 

3.14. 3.14. Про пи си ва ње ми ни мал ног бро ја уче ни ка као услов за фор ми ра ње оде ље ња и оства ри-Про пи си ва ње ми ни мал ног бро ја уче ни ка као услов за фор ми ра ње оде ље ња и оства ри-
ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку, ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку, 
усло вљен 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-усло вљен 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 јем 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 ње др жа јем 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 ње 

11 „Сл. лист СРЈ”, број 11/2002, „Сл. лист СЦГ”, број 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС”, број 72/2009 – други закон, члан 13. 
ст. 1, 2 и 3.
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што бо љег учин ка. У кон крет ном слу ча ју, Т. ш. у П је струч на шко ла са ви ше обра зов-што бо љег учин ка. У кон крет ном слу ча ју, Т. ш. у П је струч на шко ла са ви ше обра зов-
них про фи ла, та ко да ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за шест или ма ње уче ни ка јед ног них про фи ла, та ко да ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за шест или ма ње уче ни ка јед ног 
обра зов ног про фи ла, не сум њи во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не обра зов ног про фи ла, не сум њи во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не 
тро шко ве за обез бе ђе ње свих усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да тро шко ве за обез бе ђе ње свих усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да 
на бо сан ском је зи ку (по себ на учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног струч но ква ли фи ко ва ног на бо сан ском је зи ку (по себ на учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног струч но ква ли фи ко ва ног 
на став ног ка дра, до дат на опре ма и на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма на став ног ка дра, до дат на опре ма и на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку). При то ме тре ба има ти у ви ду да обра зов-обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку). При то ме тре ба има ти у ви ду да обра зов-
но-вас пит ни рад са мо са шест уче ни ка, не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту-но-вас пит ни рад са мо са шест уче ни ка, не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту-
ал ног и со ци јал ног раз во ја де це. У та квом слу ча ју, де ца би би ла се гре ги са на и из дво је на ал ног и со ци јал ног раз во ја де це. У та квом слу ча ју, де ца би би ла се гре ги са на и из дво је на 
од сво јих вр шња ка, а обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња од сво јих вр шња ка, а обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња 
и об у хва та ши рок спек тар жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца и об у хва та ши рок спек тар жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца 
кроз ин тер ак ци ју са вр шња ци ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, кроз ин тер ак ци ју са вр шња ци ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, 
та лен те и спо соб но сти. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је та лен те и спо соб но сти. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ста ва да по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње за нео р га ни зо ва ње на ста ве на бо сан-ста ва да по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње за нео р га ни зо ва ње на ста ве на бо сан-
ском је зи ку за ше сто ро уче ни ка. ском је зи ку за ше сто ро уче ни ка. 

3.15. 3.15. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем 
је зи ку, али и очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про-је зи ку, али и очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про-
пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру 
пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га, по треб но је при пад ни ци ма на ци о нал не ма-пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га, по треб но је при пад ни ци ма на ци о нал не ма-
њи не омо гу ћи ти да ода бе ру да ли же ле да ис ко ри сте то сво је пра во и шко ла је ду жна њи не омо гу ћи ти да ода бе ру да ли же ле да ис ко ри сте то сво је пра во и шко ла је ду жна 
да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском 
је зи ку, а по том, ако су ис пу ње ни дру ги про пи са ни усло ви, и да ор га ни зу је на ста ву на је-је зи ку, а по том, ако су ис пу ње ни дру ги про пи са ни усло ви, и да ор га ни зу је на ста ву на је-
зи ку на ци о нал не ма њи не.зи ку на ци о нал не ма њи не.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, и по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, и по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад-
ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, по го то во ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, по го то во 
по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног окви-по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног окви-
ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма-ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма-
њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је 
при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по-при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по-
тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног 
дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, 
мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни-мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни-
ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти 
нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав-нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав-
но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”,обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се  мо гућ ност да се 
из ја сне има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље-из ја сне има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље-
ње. 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 ње. 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 утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу 
де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де-де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де-
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те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле 
мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра-мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра-
зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и 
на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог 
и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од-и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од-
лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти 
пра во де це да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти 
у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да 
по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла 
је ми шље ње да Т. ш. у П, нео р га ни о зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку за шест уче ни-је ми шље ње да Т. ш. у П, нео р га ни о зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку за шест уче ни-
ка/ца пр вог раз ре да, ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.ка/ца пр вог раз ре да, ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за шест уче-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за шест уче-
ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал но сти, Т. ш. у П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис-ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал но сти, Т. ш. у П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је.кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба БНВ про тив Г у Н. П. због дис кри ми на ци је по осно вуПри ту жба БНВ про тив Г у Н. П. због дис кри ми на ци је по осно ву
на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва њана ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-116/2014-02 да тум: 25.6.2014.бр. 07-00-116/2014-02 да тум: 25.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против 
Г. у Н. П. У притужби је наведено да се 141 ученик/ца гимназије определио за Г. у Н. П. У притужби је наведено да се 141 ученик/ца гимназије определио за 

наставу на босанском језику, а да је за све организована настава на српском језику. наставу на босанском језику, а да је за све организована настава на српском језику. 
Г. у Н. П. није се изјаснила на наводе из притужбе, иако је захтев за изјашњење Г. у Н. П. није се изјаснила на наводе из притужбе, иако је захтев за изјашњење 
уредно примила. У току поступка је утврђено да Г. у Н. П није организовала уредно примила. У току поступка је утврђено да Г. у Н. П није организовала 
наставу на босанском језику иако се приликом уписа у први разред, за наставу на наставу на босанском језику иако се приликом уписа у први разред, за наставу на 
босанском језику, изјаснио 141 ученик/ца. Повереница за заштиту равноправности босанском језику, изјаснио 141 ученик/ца. Повереница за заштиту равноправности 
дала је мишљење да је Г. у Н. П, неорганизовањем наставе на босанском језику, дала је мишљење да је Г. у Н. П, неорганизовањем наставе на босанском језику, 
извршила акт дискриминације ученика и ученица бошњачке националности. Г. у извршила акт дискриминације ученика и ученица бошњачке националности. Г. у 
Н. П. и директору З. М. препоручено је да за школску 2014/2015. годину спроведу Н. П. и директору З. М. препоручено је да за школску 2014/2015. годину спроведу 
анкету међу ученицима/цама, како би се утврдило да ли постоји потребан број анкету међу ученицима/цама, како би се утврдило да ли постоји потребан број 
деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму 
све неопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико све неопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико 
резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су заинтересовани резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су заинтересовани 
да наставу похађају на босанском језику.да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Б. н. в. про тив Г. у Н. П. У при ту жби је на ве де но да за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о-Б. н. в. про тив Г. у Н. П. У при ту жби је на ве де но да за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о-
нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку, док је у ис тој шко ли за уче ни ке нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку, док је у ис тој шко ли за уче ни ке 
срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Б. н. в. је у при ту жби на ве ло:Б. н. в. је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-
вас пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;вас пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Б. н. в. са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја пред у зе ло низ ме-да је Б. н. в. са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја пред у зе ло низ ме-
ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, ка ко би у школ ској 2013/2014. ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, ка ко би у школ ској 2013/2014. 
го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от по че ла на ста ва на бо сан ском го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от по че ла на ста ва на бо сан ском 
је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан-је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан-
ском је зи ку;ском је зи ку;

да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас-да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас-
пит не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу пит не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу 
на ста ве; на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло Пра вил ник о до пу ни да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло Пра вил ник о до пу ни 
пра вил ни ка о на став ном про гра му за гим на зи је, ко јим је у про грам обра зо ва ња за пр ви пра вил ни ка о на став ном про гра му за гим на зи је, ко јим је у про грам обра зо ва ња за пр ви 
раз ред гим на зи је за све сме ро ве до дат пред мет – Бо сан ски је зик и књи жев ност и Пра-раз ред гим на зи је за све сме ро ве до дат пред мет – Бо сан ски је зик и књи жев ност и Пра-
вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо-вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо-
ва ња и вас пи та ња и за пр ви раз ред гим на зи је;ва ња и вас пи та ња и за пр ви раз ред гим на зи је;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да се у Г. у Н. П. упи са ло 141 уче ник/ца чи ји су се ро ди те љи опре де ли ли за на ста ву на да се у Г. у Н. П. упи са ло 141 уче ник/ца чи ји су се ро ди те љи опре де ли ли за на ста ву на 
бо сан ском је зи ку;бо сан ском је зи ку;

да су фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку, ме ђу тим на ста ва се у свим да су фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку, ме ђу тим на ста ва се у свим 
оде ље њи ма од ви ја на срп ском је зи ку;оде ље њи ма од ви ја на срп ском је зи ку;

да су уче ни ци и уче ни це гим на зи је, ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском је зи-да су уче ни ци и уче ни це гим на зи је, ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском је зи-
ку, ви ше пу та зах те ва ли и до ста вља ли пот пи са не пе ти ци је ди рек то ру да от поч не на ста-ку, ви ше пу та зах те ва ли и до ста вља ли пот пи са не пе ти ци је ди рек то ру да от поч не на ста-
ва на бо сан ском је зи ку, као и да су ор га ни зо ва ли про те сте и бој ко те на ста ве док се не ва на бо сан ском је зи ку, као и да су ор га ни зо ва ли про те сте и бој ко те на ста ве док се не 
от поч не са на ста вом на бо сан ском је зи ку.от поч не са на ста вом на бо сан ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Б. н. в. под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти; но ва про тив ко јих је Б. н. в. под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти; 
та бе лар ни при каз ре зул та та упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-та бе лар ни при каз ре зул та та упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-
ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов-ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов-
но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; по зив ди рек то ри ма но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; по зив ди рек то ри ма 
сред њих шко ла за са ста нак број Р. бр. 550-04б/2013 од 11. ју ла 2013. го ди не; до пи си Б. сред њих шко ла за са ста нак број Р. бр. 550-04б/2013 од 11. ју ла 2013. го ди не; до пи си Б. 
н. в. број Р. бр. 904-03/2013 од 1. ок то бра 2013. го ди не и број Р. бр. 860а-04б/2013 од 29. н. в. број Р. бр. 904-03/2013 од 1. ок то бра 2013. го ди не и број Р. бр. 860а-04б/2013 од 29. 
сеп тем бра 2013. го ди не.сеп тем бра 2013. го ди не.

1.4. 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 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-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. Г. у Н. П. упу ћен је зах тев 27. мар та и 10. апри ла 2014. ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. Г. у Н. П. упу ћен је зах тев 27. мар та и 10. апри ла 2014. 
го ди не да се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из го ди не да се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из 
при ту жбе. Ка ко се Г. у Н. П. у оста вље ном ро ку ни је из ја сни ла, а зах тев је при ми ла 14. при ту жбе. Ка ко се Г. у Н. П. у оста вље ном ро ку ни је из ја сни ла, а зах тев је при ми ла 14. 
апри ла 2014. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти би ли су до ступ ни са мо апри ла 2014. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти би ли су до ступ ни са мо 
на во ди из при ту жбе. на во ди из при ту жбе. 
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2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу утвр ђе но је да се у Г. у Н. П, при ли ком ан ке ти ра ња на ко јем је зи ку Уви дом у при ту жбу утвр ђе но је да се у Г. у Н. П, при ли ком ан ке ти ра ња на ко јем је зи ку 
же ле да слу ша ју на ста ву у то ку школ ске 2013/2014. го ди не, од укуп но 298 уче ни ка/ца же ле да слу ша ју на ста ву у то ку школ ске 2013/2014. го ди не, од укуп но 298 уче ни ка/ца 
упи са них у пр ви раз ред, за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 141 ро ди тељ, од но-упи са них у пр ви раз ред, за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 141 ро ди тељ, од но-
сно, уче ник/ца. На ста ва је ор га ни зо ва на на срп ском је зи ку за све уче ни ке и уче ни це шко ле.сно, уче ник/ца. На ста ва је ор га ни зо ва на на срп ском је зи ку за све уче ни ке и уче ни це шко ле.

2.2. 2.2. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зо ва но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зо ва но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, утвр ђе но је да је обра зац дво је зи-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, утвр ђе но је да је обра зац дво је зи-
чан и на ме њен ро ди те љи ма, да су пред ви ђе на ме ста на ко јим тре ба упи са ти по дат ке о чан и на ме њен ро ди те љи ма, да су пред ви ђе на ме ста на ко јим тре ба упи са ти по дат ке о 
ме сту ста но ва ња, на зи ву обра зов но-вас пит не уста но ве, име и пре зи ме ро ди те ља, број ме сту ста но ва ња, на зи ву обра зов но-вас пит не уста но ве, име и пре зи ме ро ди те ља, број 
лич не кар те и је дин стве ни ма тич ни број, адре са, име и пре зи ме уче ни ка и раз ред. По пу-лич не кар те и је дин стве ни ма тич ни број, адре са, име и пре зи ме уче ни ка и раз ред. По пу-
ња ва њем обра сца ро ди тељ се опре де љу је за јед ну од две по ну ђе не оп ци је: да уче ник/ња ва њем обра сца ро ди тељ се опре де љу је за јед ну од две по ну ђе не оп ци је: да уче ник/
ца по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку или на срп ском је зи ку. ца по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку или на срп ском је зи ку. 

2.3. 2.3. Уви дом у по зив ко ји је Б. н. в. упу ти ло ди рек то ри ма сред њих шко ла за са ста нак 12. ју ла Уви дом у по зив ко ји је Б. н. в. упу ти ло ди рек то ри ма сред њих шко ла за са ста нак 12. ју ла 
2013. го ди не, број Р. бр. 550-04б/2013 од 11. ју ла 2013. го ди не утвр ђе но је да је те ма са-2013. го ди не, број Р. бр. 550-04б/2013 од 11. ју ла 2013. го ди не утвр ђе но је да је те ма са-
стан ка: оба ве зе ре сор ног ми ни стар ства у ве зи обез бе ђи ва ња тех нич ких и ор га ни за ци о-стан ка: оба ве зе ре сор ног ми ни стар ства у ве зи обез бе ђи ва ња тех нич ких и ор га ни за ци о-
них усло ва за по че так на ста ве на бо сан ском је зи ку од 1. сеп тем бра 2013. го ди не.них усло ва за по че так на ста ве на бо сан ском је зи ку од 1. сеп тем бра 2013. го ди не.

2.4. 2.4. Уви дом у до пис број Р. бр. 860а-04б/2013 од 20. сеп тем бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да Уви дом у до пис број Р. бр. 860а-04б/2013 од 20. сеп тем бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да 
Б. н. в. оба ве сти ло шко лу да ће је пред став ни ци ви је ћа по се ти ти 20. сеп тем бра 2013. го-Б. н. в. оба ве сти ло шко лу да ће је пред став ни ци ви је ћа по се ти ти 20. сеп тем бра 2013. го-
ди не, по во дом ре а ли за ци је на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.ди не, по во дом ре а ли за ци је на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.5. 2.5. Уви дом у до пис број Р. бр. 904-03/2013 од 1. ок то бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да Б. н. в. Уви дом у до пис број Р. бр. 904-03/2013 од 1. ок то бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да Б. н. в. 
оба ве сти ло шко лу да ће пред став ни ци ви је ћа по се ти ти шко лу 1. ок то бра 2013. го ди не и оба ве сти ло шко лу да ће пред став ни ци ви је ћа по се ти ти шко лу 1. ок то бра 2013. го ди не и 
до не ти уче ни ци ма и уче ни ца ма на по клон Чи тан ку за бо сан ски је зик и књи жев ност за до не ти уче ни ци ма и уче ни ца ма на по клон Чи тан ку за бо сан ски је зик и књи жев ност за 
пр ви раз ред гим на зи је и сред њих струч них шко ла, аутор ке Ме ли де Ре бро ње.пр ви раз ред гим на зи је и сред њих струч них шко ла, аутор ке Ме ли де Ре бро ње.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИР ПРАВ НИ ОКВИР 

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 
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3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је 
про пи са но je 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 про пи са но je 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, 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па за бра ну дис кри ми на ци је. 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-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 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, а по сред на дис кри ми-по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, 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-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 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 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. 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. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим 
за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
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пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, а да се не сма тра ју дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, а да се не сма тра ју дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи-и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи-
са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље је про пи са но да шко ла са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље је про пи са но да шко ла 
мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, 
од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље-ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље-
ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да 
се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на-се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на-
ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре.на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-
ље ња и про пи су је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ље ња и про пи су је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.
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АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 Г. у Н. П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це бо шњач ке је Г. у Н. П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це бо шњач ке 
на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о нал-на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о нал-
но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.

3.13. 3.13. Има ју ћи у ви ду да Г. у Н. П. ни је до ста ви ла тра же но из ја шње ње на на во де из при ту жбе, Има ју ћи у ви ду да Г. у Н. П. ни је до ста ви ла тра же но из ја шње ње на на во де из при ту жбе, 
оста ло је не по зна то из ко јих раз ло га шко ла ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском оста ло је не по зна то из ко јих раз ло га шко ла ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском 
је зи ку за уче ни ке и уче ни це ко ји су се из ја сни ли да же ле на ста ву на бо сан ском је зи-је зи ку за уче ни ке и уче ни це ко ји су се из ја сни ли да же ле на ста ву на бо сан ском је зи-
ку. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је шко ла, у кон крет ном слу ча-ку. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је шко ла, у кон крет ном слу ча-
ју, би ла ду жна да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку. На и ме, од ред ба ма За ко на ју, би ла ду жна да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку. На и ме, од ред ба ма За ко на 
о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни рад за о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни рад за 
при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, 
од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 
уче ни ка. Да ље, про пи са но је да се на ста ва на је зи ку на ци о нал не ма њи не мо же ор га-уче ни ка. Да ље, про пи са но је да се на ста ва на је зи ку на ци о нал не ма њи не мо же ор га-
ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Пре ма по да ци ма ко ји су до ста вље ни у при ту жби, над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Пре ма по да ци ма ко ји су до ста вље ни у при ту жби, 
за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја снио се 141 уче ник/ца гим на зи је, што је, у сми слу за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја снио се 141 уче ник/ца гим на зи је, што је, у сми слу 
за ко на, до во љан број за ор га ни зо ва ње не ко ли ко оде ље ња пр вог раз ре да на је зи ку и за ко на, до во љан број за ор га ни зо ва ње не ко ли ко оде ље ња пр вог раз ре да на је зи ку и 
пи сму на ци о нал не ма њи не. пи сму на ци о нал не ма њи не. 

3.14. 3.14. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку уче ни ци ма/ца ма бо шњач ке на ци о нал-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку уче ни ци ма/ца ма бо шњач ке на ци о нал-
но сти ус кра ће но је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку га ран то ва но Уста вом Ре пу-но сти ус кра ће но је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку га ран то ва но Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ме ђу на род ним ак ти ма ко је је ра ти фи ко ва ла Ре пу бли ка Ср би ја и за ко ни ма бли ке Ср би је, ме ђу на род ним ак ти ма ко је је ра ти фи ко ва ла Ре пу бли ка Ср би ја и за ко ни ма 
из обла сти обра зо ва ња. Ти ме су уче ни ци/це бо шњач ке на ци о нал но сти ста вље ни у не-из обла сти обра зо ва ња. Ти ме су уче ни ци/це бо шњач ке на ци о нал но сти ста вље ни у не-
рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке/це срп ске на ци о нал но сти, ко ји на ста ву слу-рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке/це срп ске на ци о нал но сти, ко ји на ста ву слу-
ша ју на свом ма тер њем је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње ша ју на свом ма тер њем је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње 
на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе 
на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем 
је зи ку, али и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. Тре ба има ти у ви ду је зи ку, али и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. Тре ба има ти у ви ду 
да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци-да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци-
о нал не ма њи не и да се не оства ру је при нуд но. С тим у ве зи, ро ди те љи уче ни ка/ца бо-о нал не ма њи не и да се не оства ру је при нуд но. С тим у ве зи, ро ди те љи уче ни ка/ца бо-
шњач ке на ци о нал но сти у Г. у Н. П. су се из ја сни ли да же ле да њи хо ва де ца оства ре пра во шњач ке на ци о нал но сти у Г. у Н. П. су се из ја сни ли да же ле да њи хо ва де ца оства ре пра во 
на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, па је из тих раз ло га, шко ла би ла ду жна да пре ду зме на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, па је из тих раз ло га, шко ла би ла ду жна да пре ду зме 
ме ре из сво је над ле жно сти и омо гу ћи уче ни ци ма/ца ма да оства ре пра во на обра зо ва-ме ре из сво је над ле жно сти и омо гу ћи уче ни ци ма/ца ма да оства ре пра во на обра зо ва-
ње и вас пи та ње на ма тер њем је зи ку.ње и вас пи та ње на ма тер њем је зи ку.

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног да по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног 
окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру-окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру-
гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси-гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси-
ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та-ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та-
ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца 
уну тар јед ног дру штва. Пра во на очу ва ње ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња уну тар јед ног дру штва. Пра во на очу ва ње ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња 
на је зи ку ма њи не мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши-на је зи ку ма њи не мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши-
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рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них 
зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, 
по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.16. 3.16. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.17. 3.17. На осно ву све га на ве де ног, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње На осно ву све га на ве де ног, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла је ми шље ње 
да је Г. у Н. П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, дис кри ми на тор но по сту-да је Г. у Н. П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, дис кри ми на тор но по сту-
пи ла пре ма уче ни ци ма/ца ма бо сан ске на ци о нал но сти. По ве ре ни ца са жа ље њем кон-пи ла пре ма уче ни ци ма/ца ма бо сан ске на ци о нал но сти. 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-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 чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. сту па ња, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, Г. у Н. П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, Г. у Н. П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је.за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Г. у Н. П. и ди рек то ру З. М, као од го-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Г. у Н. П. и ди рек то ру З. М, као од го-
вор ном ли цу да:вор ном ли цу да:

5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, 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 да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

5.3. 5.3. Да об ја ви ми шље ње са пре по ру ка ма По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти на огла-Да об ја ви ми шље ње са пре по ру ка ма По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти на огла-
сној та бли шко ле. По треб но је да ми шље ње бу де ис так ну то на огла сној та бли шко ле сној та бли шко ле. По треб но је да ми шље ње бу де ис так ну то на огла сној та бли шко ле 
нај ма ње 15 да на.нај ма ње 15 да на.
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5.4. 5.4. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да Г. у Н. П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла ни ра ним  По треб но је да Г. у Н. П. 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-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.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- 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-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 Г. у Н. П. не по сту пи по пре по-сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Г. у Н. П. 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 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 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 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.и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ С. С. Б. у П.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ С. С. Б. у П.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-102/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-102/2014-02 да тум: 27.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко наишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко на-
ционално вијеће против Основне школе „С. С.” Б. у П. У притужби је наведено ционално вијеће против Основне школе „С. С.” Б. у П. У притужби је наведено 

да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли 
желе да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском желе да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском 
језику. ОШ „С. С.” Б. у П. није се изјаснила на наводе из притужбе, иако је захтев за језику. ОШ „С. С.” Б. у П. није се изјаснила на наводе из притужбе, иако је захтев за 
изјашњење уредно примила. У току поступка утврђено је да је школа пропустила изјашњење уредно примила. У току поступка утврђено је да је школа пропустила 
да анкетира ученике/це да ли желе да похађају наставу на босанском језику, а да се да анкетира ученике/це да ли желе да похађају наставу на босанском језику, а да се 
Бошњачко национално вијеће два пута обраћало школи поводом анкетирања учеБошњачко национално вијеће два пута обраћало школи поводом анкетирања уче-
ника. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је ОШ „С. С.” Б. ника. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је ОШ „С. С.” Б. 
у П, пропуштањем да анкетира ученике и ученице школе о језику на којем желе да у П, пропуштањем да анкетира ученике и ученице школе о језику на којем желе да 
похађају наставу, извршила акт дискриминације ученика бошњачке националне похађају наставу, извршила акт дискриминације ученика бошњачке националне 
мањине. ОШ „С. С.” Б. у П. и в.д. директору С. Г. препоручено је да спроведу анкету мањине. ОШ „С. С.” Б. у П. и в.д. директору С. Г. препоручено је да спроведу анкету 
за школску 2014/2015. годину, како би се утврдило да ли постоји потребан број деце за школску 2014/2015. годину, како би се утврдило да ли постоји потребан број деце 
заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму све заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму све 
неопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико ренеопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико ре-
зултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су заинтересовазултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су заинтересова ни ни 
да наставу похађају на босанском језику.да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „С. С.” Б. у П. У при ту жби је на ве де но да уче ни-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „С. С.” Б. у П. У при ту жби је на ве де но да уче ни-
ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву 
по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
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од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас-да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас-
пит не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу пит не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу 
на ста ве; на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да у ОШ „С. С.” Б. у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о-да у ОШ „С. С.” Б. у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о-
нал но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;нал но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;

да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-
лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; 
обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма 
у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „С. С.” Б. у П. број Р. бр. у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „С. С.” Б. у П. број Р. бр. 
228-04б/2013 од 1. апри ла 2013. го ди не и број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не.228-04б/2013 од 1. апри ла 2013. го ди не и број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не.

1.4. 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-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 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. Основ ној шко ли „С. С.” Б. у П. упу ћен је зах тев 20. мар та 2014. за бра ни дис кри ми на ци је. Основ ној шко ли „С. С.” Б. у П. упу ћен је зах тев 20. мар та 2014. 
го ди не да се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из го ди не да се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из 
при ту жбе. Ка ко се ОШ „С. С.” Б. у П. у оста вље ном ро ку ни је из ја сни ла, а зах тев је при-при ту жбе. Ка ко се ОШ „С. С.” Б. у П. у оста вље ном ро ку ни је из ја сни ла, а зах тев је при-
ми ла 3. апри ла 2014. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти би ли су до ступ ни ми ла 3. апри ла 2014. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти би ли су до ступ ни 
са мо на во ди из при ту жбе. са мо на во ди из при ту жбе. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у на во де из при ту жбе утвр ђе но да у ОШ „С. С.” Б. у П. у то ку школ ске 2013/2014. Уви дом у на во де из при ту жбе утвр ђе но да у ОШ „С. С.” Б. у П. у то ку школ ске 2013/2014. 
го ди не ни је из вр ше на ан ке та уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву, као и да го ди не ни је из вр ше на ан ке та уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву, као и да 
ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 
2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „С. С.” Б. у 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „С. С.” Б. у 



52  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

П. да ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за ко ном, омо-П. да ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за ко ном, омо-
гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни пред школ-гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни пред школ-
ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и до ста ви-ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и до ста ви-
ло шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у пред-ло шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у пред-
школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.3. 2.3. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. 
го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „С. С.” Б. у П. са го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „С. С.” Б. у П. са 
на по ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо-на по ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо-
сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни 
рад у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.рад у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 
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3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је 
про пи са но je 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 про пи са но je 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, 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па за бра ну дис кри ми на ци је. 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-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 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, а по сред на дис кри ми-по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, 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-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 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 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. 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. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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 
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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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-
ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 „С. С.” Б. у П. из вр ши ла дис кри ми на ци ју уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-ли је ОШ „С. С.” Б. у П. из вр ши ла дис кри ми на ци ју уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-
нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку.бо сан ском је зи ку.

3.13. 3.13. Има ју ћи у ви ду да ОШ „С. С.” Б. у П. ни је до ста ви ла тра же но из ја шње ње на на во де из Има ју ћи у ви ду да ОШ „С. С.” Б. у П. ни је до ста ви ла тра же но из ја шње ње на на во де из 
при ту жбе, оста ло је не по зна то из ко јих раз ло га шко ла ни је спро ве ла ан ке ту о је зи ку на при ту жбе, оста ло је не по зна то из ко јих раз ло га шко ла ни је спро ве ла ан ке ту о је зи ку на 
ко јем уче ни ци же ле да слу ша ју на ста ву. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу-ко јем уче ни ци же ле да слу ша ју на ста ву. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу-
је да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка да слу ша ју на ста ву на је да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка да слу ша ју на ста ву на 
ма тер њем је зи ку, као и да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском, уко ли ко ре зул та ти ан ке те ма тер њем је зи ку, као и да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском, уко ли ко ре зул та ти ан ке те 
по ка жу да по сто ји до вољ на за ин те ре со ва ност. При то ме, тре ба има ти у ви ду да је Бо-по ка жу да по сто ји до вољ на за ин те ре со ва ност. При то ме, тре ба има ти у ви ду да је Бо-
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шњач ко на ци о нал но ви је ће упу ти ло пр ви до пис шко ли 1. апри ла 2013. го ди не, уз ко ји су шњач ко на ци о нал но ви је ће упу ти ло пр ви до пис шко ли 1. апри ла 2013. го ди не, уз ко ји су 
до ста вље ни обра сци за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. до ста вље ни обра сци за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. 
го ди ни, са пред ло гом ко ме и ка ко да рас по де ле обра сце, а дру ги до пи сом од 3. ју ла го ди ни, са пред ло гом ко ме и ка ко да рас по де ле обра сце, а дру ги до пи сом од 3. ју ла 
2013. го ди не, са зах те вом да шко ла увр сти пред мет Бо сан ски је зик и књи жев ност, као 2013. го ди не, са зах те вом да шко ла увр сти пред мет Бо сан ски је зик и књи жев ност, као 
оба ве зни пред мет и да про пи ше да се школ ски про грам оства ру је и на бо сан ском је зи ку оба ве зни пред мет и да про пи ше да се школ ски про грам оства ру је и на бо сан ском је зи ку 
и ла ти нич ном пи сму. Иако шко ла не ма оба ве зу да по сту па по зах те ви ма на ци о нал ног и ла ти нич ном пи сму. Иако шко ла не ма оба ве зу да по сту па по зах те ви ма на ци о нал ног 
са ве та, ни ти да спро во ди ан ке ту на до ста вље ним обра сци ма, до пи си Бо шњач ког на ци-са ве та, ни ти да спро во ди ан ке ту на до ста вље ним обра сци ма, до пи си Бо шњач ког на ци-
о нал ног ви је ћа тре ба ло је да бу ду ин ди ци ја шко ли да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и о нал ног ви је ћа тре ба ло је да бу ду ин ди ци ја шко ли да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и 
же ља да се на ста ва слу ша на бо сан ском је зи ку. же ља да се на ста ва слу ша на бо сан ском је зи ку. 

 Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни- Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни-
ли про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с ли про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с 
об зи ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца је ста ва да је об зи ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца је ста ва да је 
шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка. На овај на чин би омо гу ћи ла шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка. На овај на чин би омо гу ћи ла 
уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти да из ра зе свој став, што би шко ли био зна ча јан уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти да из ра зе свој став, што би шко ли био зна ча јан 
из вор ин фор ма ци ја у пла ни ра њу школ ског про гра ма. По ред то га, За ко ном о си сте му из вор ин фор ма ци ја у пла ни ра њу школ ског про гра ма. По ред то га, За ко ном о си сте му 
вас пи та ња и обра зо ва ња је про пи са но да ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је вас пи та ња и обра зо ва ња је про пи са но да ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је 
на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва 
је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма кул ту ре. Ан ке ти ра њем уче ни ка о је зи ку на је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма кул ту ре. Ан ке ти ра њем уче ни ка о је зи ку на 
ко јем се из во ди на ста ва, шко ла би до шла и до ин фор ма ци ја од зна ча ја за пред ла га ње ко јем се из во ди на ста ва, шко ла би до шла и до ин фор ма ци ја од зна ча ја за пред ла га ње 
из бор них пред ме та.из бор них пред ме та.

3.14. 3.14. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу-Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу-
ћа ва уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на ма тер њем ћа ва уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на ма тер њем 
је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, а је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, а 
до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Из тог раз ло га шко ла је би ла ду жна да ис пи та бо ру при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Из тог раз ло га шко ла је би ла ду жна да ис пи та 
за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. Уко ли ко би за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. Уко ли ко би 
ан ке та по ка за ла да је број за ин те ре со ва них уче ни ка 15 или ви ше, шко ла би би ла у оба-ан ке та по ка за ла да је број за ин те ре со ва них уче ни ка 15 или ви ше, шко ла би би ла у оба-
ве зи да обра зов но-вас пит ни рад ор га ни зу је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не. ве зи да обра зов но-вас пит ни рад ор га ни зу је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не. 
Чак и ако би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да Чак и ако би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да 
се обра ти над ле жном ми ни стар ству и за тра жи са гла сност за ор га ни зо ва ње на ста ве на се обра ти над ле жном ми ни стар ству и за тра жи са гла сност за ор га ни зо ва ње на ста ве на 
бо сан ском је зи ку. бо сан ском је зи ку. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног 
окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-
то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног 
окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим 
ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-
ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-
си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар 
јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-
њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној 
за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо-за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо-
соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње 
рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.
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3.16. 3.16. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.17. 3.17. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „С. С.” Б. у П, по сту пи ла дис кри ми на тор но ка да ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „С. С.” Б. у П, по сту пи ла дис кри ми на тор но ка да 
уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да ла мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да ла мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да 
слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. По ве ре ни ца са жа ље њем кон ста ту је да у кон крет-слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 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 от кло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ном слу ча ју ни је мо гу ће от кло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку, ОШ „С. С.” Б. у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.бо сан ском је зи ку, ОШ „С. С.” Б. у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „С. С.” Б. у П. и в. д. ди рек то ру С. Г, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „С. С.” Б. у П. и в. д. ди рек то ру С. Г, 
као од го вор ном ли цу да:као од го вор ном ли цу да:

5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, 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 да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „С. С.” Б. у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да ОШ „С. С.” Б. у П. 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 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.ми шље ња са пре по ру ком.
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 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- 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-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 ОШ „С. С.” Б. у П. не по сту пи по сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „С. С.” Б. у П. 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 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-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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив е. шко ле у П.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив е. шко ле у П.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-106/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-106/2014-02 да тум: 27.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко наишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко на-
ционално вијеће против Е. школе у П. У притужби је наведено да су ученици ционално вијеће против Е. школе у П. У притужби је наведено да су ученици 

и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне прии ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне при-
падности јер у Е. школи у П. није формирано одељење за наставу на босанском је-падности јер у Е. школи у П. није формирано одељење за наставу на босанском је-
зику, па сви похађају наставу на српском језику. Директор Е. школе у П. навео је у зику, па сви похађају наставу на српском језику. Директор Е. школе у П. навео је у 
изјашњењу да се приликом уписа у први разред само осморо деце изјаснило да же-изјашњењу да се приликом уписа у први разред само осморо деце изјаснило да же-
ле наставу на босанском језику. Због тога настава на босанском језику није орле наставу на босанском језику. Због тога настава на босанском језику није ор га ни-га ни-
зована, јер нису испуњени законски услови за извођење наставе на језику назована, јер нису испуњени законски услови за извођење наставе на језику на цио-цио-
налне мањине. У току поступка је утврђено да одлука школе да не организује наналне мањине. У току поступка је утврђено да одлука школе да не организује на ставу ставу 
на босанском језику за осам ученика/ца није дискриминаторна, с обзиром на прона босанском језику за осам ученика/ца није дискриминаторна, с обзиром на про-
писе којима је регулисано да се настава на језику националне мањине изводи за 15 писе којима је регулисано да се настава на језику националне мањине изводи за 15 
ученика, односно, уз сагласност министарства надлежног за послове образовања, за ученика, односно, уз сагласност министарства надлежног за послове образовања, за 
мањи број од прописаног. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мањи број од прописаног. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала 
мими шљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. шљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. 
гого дини за осам ученика бошњачке националности, Е. школа у П. није прекршила дини за осам ученика бошњачке националности, Е. школа у П. није прекршила 
одредбе Закона о забрани дискриминације.одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Е. шко ле у П. У при ту жби је на ве де но да ни је фор-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Е. шко ле у П. У при ту жби је на ве де но да ни је фор-
ми ра но оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и уче ни ци и уче ни це ко ји су се опре де-ми ра но оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и уче ни ци и уче ни це ко ји су се опре де-
ли ли за на ста ву на бо сан ском је зи ку по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.ли ли за на ста ву на бо сан ском је зи ку по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
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од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле, и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле, и то: „Наш је зик” – 
Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у Е. шко лу у П. упи са ло шест уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан-да се у Е. шко лу у П. упи са ло шест уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан-
ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу-ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу-
ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, за шти ту рав но прав но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, 
Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу и обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу и обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни. обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни. 

1.4. 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-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 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 ди рек то ра Е. 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 ди рек то ра Е. 
шко ле у П.шко ле у П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу Е. Д, ди рек то ра Е. шко ле у П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу Е. Д, ди рек то ра Е. шко ле у П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да су на во ди у при ту жби нео сно ва ни;да су на во ди у при ту жби нео сно ва ни;

да је Е. шко ла у П. до ста ви ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја на да је Е. шко ла у П. до ста ви ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја на 
са гла сност, пре ко Школ ске упра ве у Ужи цу, Пред лог пла на упи са уче ни ка у пр ви раз ред са гла сност, пре ко Школ ске упра ве у Ужи цу, Пред лог пла на упи са уче ни ка у пр ви раз ред 
сред ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну, ко јим је пред ви ђе но да се упи ше 150 уче-сред ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну, ко јим је пред ви ђе но да се упи ше 150 уче-
ни ка и уче ни ца у 5 оде ље ња пр вог раз ре да;ни ка и уче ни ца у 5 оде ље ња пр вог раз ре да;

да је Од лу ком о упи су уче ни ка у сред ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну број 611-да је Од лу ком о упи су уче ни ка у сред ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну број 611-
00-2151/2013-030 од 31. мар та 2013. го ди не, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-00-2151/2013-030 од 31. мар та 2013. го ди не, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја утвр ди ло број уче ни ка ко ји ће се упи са ти у пр ви раз ред сред ње шко ле на шког раз во ја утвр ди ло број уче ни ка ко ји ће се упи са ти у пр ви раз ред сред ње шко ле на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по шко ла ма, под руч ји ма ра да, обра зов ним про фи ли ма и те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по шко ла ма, под руч ји ма ра да, обра зов ним про фи ли ма и 
тра ја њу обра зо ва ња за школ ску 2013/2014. го ди ну. На осно ву ове од лу ке и за јед нич ког тра ја њу обра зо ва ња за школ ску 2013/2014. го ди ну. На осно ву ове од лу ке и за јед нич ког 
кон кур са Е. шко ле у П. одо бре но је да упи ше 150 уче ни ка и уче ни ца, рас по ре ђе них у два кон кур са Е. шко ле у П. одо бре но је да упи ше 150 уче ни ка и уче ни ца, рас по ре ђе них у два 
под руч ја ра да, пет обра зов них про фи ла у пет оде ље ња, без озна ке је зи ка;под руч ја ра да, пет обра зов них про фи ла у пет оде ље ња, без озна ке је зи ка;
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да је при ли ком упи са уче ни ка пр вог раз ре да, осам уче ни ка/ца уз при ја ву при ло жи ло из ја-да је при ли ком упи са уче ни ка пр вог раз ре да, осам уче ни ка/ца уз при ја ву при ло жи ло из ја-
шње ње у ви ду ан кет ног обра сца да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку (фи нан-шње ње у ви ду ан кет ног обра сца да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку (фи нан-
сиј ски ад ми ни стра тор – пет, еко ном ски тех ни чар – два, уго сти тељ ски тех ни чар – је дан);сиј ски ад ми ни стра тор – пет, еко ном ски тех ни чар – два, уго сти тељ ски тех ни чар – је дан);

да је при ло же ни ан кет ни обра зац „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве да је при ло же ни ан кет ни обра зац „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве 
у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни” дат уче ни-у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни” дат уче ни-
ци ма и уче ни ца ма не по сред но при ли ком упи са у сред њу шко лу, да је обра зац са чи ни ло ци ма и уче ни ца ма не по сред но при ли ком упи са у сред њу шко лу, да је обра зац са чи ни ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, без са гла сно сти ре сор ног ми ни стар ства;Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, без са гла сно сти ре сор ног ми ни стар ства;

да шко ла ни је мо гла ор га ни зо ва ти на ста ву са овим бро јем уче ни ка и уче ни ца и да ни је да шко ла ни је мо гла ор га ни зо ва ти на ста ву са овим бро јем уче ни ка и уче ни ца и да ни је 
ула зи ла у оце ну ва лид но сти обра за ца и ан ке ти ра ња, ни ти је про ве ра ва ла аутен тич ност ула зи ла у оце ну ва лид но сти обра за ца и ан ке ти ра ња, ни ти је про ве ра ва ла аутен тич ност 
пот пи са ро ди те ља; пот пи са ро ди те ља; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ћи пра-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ћи пра-
вил ник за на ста ву на бо сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле, ни ти је од го во ри ло на вил ник за на ста ву на бо сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле, ни ти је од го во ри ло на 
до пис ко ји су шко ле у оп шти ни При је по ље упу ти ле 30. ав гу ста 2013. го ди не Школ ској до пис ко ји су шко ле у оп шти ни При је по ље упу ти ле 30. ав гу ста 2013. го ди не Школ ској 
упра ви у Ужи цу. Шко ле су тра жи ле упут ство и ин струк ци је на чи на ре а ли за ци је оства-упра ви у Ужи цу. Шко ле су тра жи ле упут ство и ин струк ци је на чи на ре а ли за ци је оства-
ри ри ва ња обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку у сред њим шко ла ма за школ ску ва ња обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку у сред њим шко ла ма за школ ску 
2013/2014. го ди ну, на осно ву ма лог бро ја уче ни ка ко ји су се за та кав вид на ста ве из ја сни ли;2013/2014. го ди ну, на осно ву ма лог бро ја уче ни ка ко ји су се за та кав вид на ста ве из ја сни ли;

да се ни је дан ро ди тељ уче ни ка би ло ко је на ци о нал но сти ни је обра тио упра ви шко ле са да се ни је дан ро ди тељ уче ни ка би ло ко је на ци о нал но сти ни је обра тио упра ви шко ле са 
зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку.зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку.

1.6. 1.6. У при ло гу из ја шње ња је до ста вљен до пис Е. шко ле у П. бр. 281 од 30. ав гу ста 2013. го-У при ло гу из ја шње ња је до ста вљен до пис Е. шко ле у П. бр. 281 од 30. ав гу ста 2013. го-
ди не упу ћен Школ ској упра ви у Ужи цу у име Ак ти ва ди рек то ра сред њих шко ла оп шти-ди не упу ћен Школ ској упра ви у Ужи цу у име Ак ти ва ди рек то ра сред њих шко ла оп шти-
не При је по ље и Оп штин ски план упи са уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле школ ске не При је по ље и Оп штин ски план упи са уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле школ ске 
2013/2014. го ди не – пред лог пла на упи са ре дов них и ван ред них уче ни ка у пр ви раз ред 2013/2014. го ди не – пред лог пла на упи са ре дов них и ван ред них уче ни ка у пр ви раз ред 
сред ње шко ле школ ске 2013/2014. го ди не број 440 од 27. де цем бра 2012. го ди не.сред ње шко ле школ ске 2013/2014. го ди не број 440 од 27. де цем бра 2012. го ди не.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у Е. шко ли у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-Не спор но је да у Е. шко ли у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-
ва на бо сан ском је зи ку.ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Ан ке ти ра ње уче ни ка/ца о је зи ку на ко јем же ле да по ха ђа ју на ста ву је спро ве де но у Ан ке ти ра ње уче ни ка/ца о је зи ку на ко јем же ле да по ха ђа ју на ста ву је спро ве де но у 
Е. шко ли у П. Пре ма на во ди ма из при ту жбе, при ли ком упи са у пр ви раз ред школ ске Е. шко ли у П. Пре ма на во ди ма из при ту жбе, при ли ком упи са у пр ви раз ред школ ске 
2013/2014. го ди не, шест уче ни ка/ца се опре де ли ло за на ста ву на бо сан ском је зи ку, док 2013/2014. го ди не, шест уче ни ка/ца се опре де ли ло за на ста ву на бо сан ском је зи ку, док 
се пре ма на во ди ма из из ја шње ња ди рек то ра шко ле, осам уче ни ка/ца се опре де ли ло за се пре ма на во ди ма из из ја шње ња ди рек то ра шко ле, осам уче ни ка/ца се опре де ли ло за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку.на ста ву на бо сан ском је зи ку.

2.3. 2.3. Уви дом у Оп штин ски план упи са уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле школ ске Уви дом у Оп штин ски план упи са уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле школ ске 
2013/2014. го ди не – пред лог пла на упи са ре дов них и ван ред них уче ни ка у пр ви раз ред 2013/2014. го ди не – пред лог пла на упи са ре дов них и ван ред них уче ни ка у пр ви раз ред 
сред ње шко ле школ ске 2013/2014. го ди не утвр ђе но је да је за Е. шко лу у П. пред ло же но сред ње шко ле школ ске 2013/2014. го ди не утвр ђе но је да је за Е. шко лу у П. пред ло же но 
да упи ше 150 уче ни ка/ца у пет оде ље ња пет обра зов них про фи ла.да упи ше 150 уче ни ка/ца у пет оде ље ња пет обра зов них про фи ла.

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.5. 2.5. Уви дом у до пис Е. шко ле у П. број 281 од 30. ав гу ста 2013. го ди не, ко ји је упу ћен Школ-Уви дом у до пис Е. шко ле у П. број 281 од 30. ав гу ста 2013. го ди не, ко ји је упу ћен Школ-
ској упра ви у Ужи цу у име Ак ти ва ди рек то ра сред њих шко ла оп шти не При је по ље, утвр-ској упра ви у Ужи цу у име Ак ти ва ди рек то ра сред њих шко ла оп шти не При је по ље, утвр-
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ђе но је да је упу ћен зах тев у ве зи са упут ством и ин струк ци ја ма о на чи ну ре а ли за ци је ђе но је да је упу ћен зах тев у ве зи са упут ством и ин струк ци ја ма о на чи ну ре а ли за ци је 
оства ри ва ња обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку, с об зи ром да се за на ста ву оства ри ва ња обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку, с об зи ром да се за на ста ву 
на бо сан ском је зи ку опре де ли ло, из ме ђу оста лих шко ла и осам уче ни ка/ца у Е. шко ли у П.на бо сан ском је зи ку опре де ли ло, из ме ђу оста лих шко ла и осам уче ни ка/ца у Е. шко ли у П.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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 
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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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим 
за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, а да се не сма тра ју дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, а да се не сма тра ју дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у 
пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље је про пи са но да шко ла мо же да пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље је про пи са но да шко ла мо же да 
оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво-оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво-
је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.
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3.10. 3.10. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-
ље ња и про пи су је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ље ња и про пи су је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 Е. шко ла у П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це ли је Е. шко ла у П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це 
бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске 
на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња ди рек то-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња ди рек то-
ра шко ле да на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер је би ло за ин те ре со ва но ра шко ле да на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер је би ло за ин те ре со ва но 
са мо осам уче ни ка/ца пр вог раз ре да. Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас-са мо осам уче ни ка/ца пр вог раз ре да. Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас-
пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и 
пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка 
од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз са гла сност ми ни стар ства. Да кле, од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз са гла сност ми ни стар ства. Да кле, 
ако је број за ин те ре со ва них уче ни ка ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ако је број за ин те ре со ва них уче ни ка ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да про це ни да 
ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га 
од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе-од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе-
да го шки и ор га ни за ци о ни. С об зи ром да се при ли ком упи са са мо осам уче ни ка/ца из-да го шки и ор га ни за ци о ни. С об зи ром да се при ли ком упи са са мо осам уче ни ка/ца из-
ја сни ло за на ста ву на бо сан ском је зи ку, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра ја сни ло за на ста ву на бо сан ском је зи ку, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра 
да је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. да је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. 

3.14. 3.14. По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја уче ни ка као услов за фор ми ра ње оде-По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја уче ни ка као услов за фор ми ра ње оде-
ље ња и оства ри ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ље ња и оства ри ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на 
ма тер њем је зи ку, усло вље на је по тре бом да си стем обра зо ва ња и вас пи та ња сво јом ма тер њем је зи ку, 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 јем обез бе ђу је ефи ка сност и еко но мич ност ор га ни за ци је си-ор га ни за ци јом и са др жа јем 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 ње што бо љег учин ка. У кон крет ном слу ча ју, уче ни ци и уче ни це сте ма ра ди по сти за ње што бо љег учин ка. У кон крет ном слу ча ју, уче ни ци и уче ни це 
ко ји су се из ја сни ли за на ста ву на бо сан ском је зи ку, упи са ли су раз ли чи те обра зов не ко ји су се из ја сни ли за на ста ву на бо сан ском је зи ку, упи са ли су раз ли чи те обра зов не 
про фи ле (фи нан сиј ски ад ми ни стра тор – пет, еко ном ски тех ни чар – два и уго сти тељ-про фи ле (фи нан сиј ски ад ми ни стра тор – пет, еко ном ски тех ни чар – два и уго сти тељ-
ски тех ни чар – је дан). Ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за пет или ма ње уче ни ка не-ски тех ни чар – је дан). Ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за пет или ма ње уче ни ка не-
сум њи во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не тро шко ве за обез бе ђе ње сум њи во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не тро шко ве за обез бе ђе ње 
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свих усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку свих усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи ку 
(по себ на учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног струч но ква ли фи ко ва ног на став ног ка дра, (по себ на учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног струч но ква ли фи ко ва ног на став ног ка дра, 
до дат на опре ма и на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и до дат на опре ма и на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња на бо сан ском је зи ку). При то ме, тре ба има ти у ви ду да обра зов но-вас пит ни вас пи та ња на бо сан ском је зи ку). При то ме, тре ба има ти у ви ду да обра зов но-вас пит ни 
рад са пет или ма ње уче ни ка, не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту ал ног и рад са пет или ма ње уче ни ка, не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту ал ног и 
со ци јал ног раз во ја де те та. У та квом слу ча ју, де ца би би ла се гре ги са на и из дво је на од со ци јал ног раз во ја де те та. У та квом слу ча ју, де ца би би ла се гре ги са на и из дво је на од 
сво јих вр шња ка, а обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња и сво јих вр шња ка, а обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња и 
об у хва та ши рок спек тар жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца об у хва та ши рок спек тар жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца 
кроз ин тер ак ци је са вр шња ци ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, кроз ин тер ак ци је са вр шња ци ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, 
та лен те и спо соб но сти. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је та лен те и спо соб но сти. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ста ва да по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да шко ла не ор га ни зу је на ста ву на ста ва да по сто ји објек тив но и ра зум но оправ да ње да шко ла не ор га ни зу је на ста ву на 
бо сан ском је зи ку за пет и ма ње уче ни ка. бо сан ском је зи ку за пет и ма ње уче ни ка. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је и на вод из из ја шње ња ди рек-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је и на вод из из ја шње ња ди рек-
то ра да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти са то ра да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти са 
зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”, ко ји је на ве ден зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”, ко ји је на ве ден 
у при лог чи ње ни ци да на ста ва на бо сан ском ни је ор га ни зо ва на. По ве ре ни ца за за шти-у при лог чи ње ни ци да на ста ва на бо сан ском ни је ор га ни зо ва на. По ве ре ни ца за за шти-
ту рав но прав но сти кон ста ту је да је овај на вод ире ле ван тан у кон крет ном слу ча ју, има-ту рав но прав но сти кон ста ту је да је овај на вод ире ле ван тан у кон крет ном слу ча ју, има-
ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се шко ли обра тио на ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци о нал не ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се шко ли обра тио на ци о нал ни са вет бо шњач ке на ци о нал не 
ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се ма њи не у по гле ду оства ри ва ња пра ва у ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се ма њи не у по гле ду оства ри ва ња пра ва у 
обла сти обра зо ва ња. Иако зах те ви Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа у по гле ду ор га ни зо-обла сти обра зо ва ња. Иако зах те ви Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа у по гле ду ор га ни зо-
ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су оба ве зу ју ћи за шко лу као уста но ву обра зо ва ња, ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су оба ве зу ју ћи за шко лу као уста но ву обра зо ва ња, 
они тре ба да бу ду до вољ на ин ди ци ја шко ли да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца да они тре ба да бу ду до вољ на ин ди ци ја шко ли да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца да 
оства ре сво је пра во на на ста ву на ма тер њем је зи ку, у скла ду са за ко ном.оства ре сво је пра во на на ста ву на ма тер њем је зи ку, у скла ду са за ко ном.

 С тим у ве зи, По ве ре ни ца ука зу је да пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа- С тим у ве зи, По ве ре ни ца ука зу је да пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа-
ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род-зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род-
ним до ку мен ти ма про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно-ним до ку мен ти ма про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно-
ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је при пад ни ци ма на ци о нал не ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не нео п ход но омо гу ћи ти да сво је пра во из бо ра ко ри сте, па је шко ла ду жна да ис-ма њи не нео п ход но омо гу ћи ти да сво је пра во из бо ра ко ри сте, па је шко ла ду жна да ис-
пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве на ма тер њем је зи ку.пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве на ма тер њем је зи ку.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог 
прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло-прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло-
бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них 
ма њи на, а да по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто-ма њи на, а да по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто-
је ћег прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, је ћег прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, 
у скло пу са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та у скло пу са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та 
и спре ча ва њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес и спре ча ва њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес 
обра зо ва ња и вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва-обра зо ва ња и вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва-
ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во на очу ва ње ко лек тив ног иден-ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во на очу ва ње ко лек тив ног иден-
ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом 
ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је-ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је-
сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње 
и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле-и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле-
ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.
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3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Е. шко ла у П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач-ми шље ња да Е. шко ла у П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач-
ке на ци о нал но сти на тај на чин што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је зи ку за ке на ци о нал но сти на тај на чин што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је зи ку за 
осам уче ни ка/ца (пет и ма ње по обра зов ном про фи лу).осам уче ни ка/ца (пет и ма ње по обра зов ном про фи лу).

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за осам уче-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за осам уче-
ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал но сти, Е. шко ла у П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал но сти, Е. шко ла у П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је.дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ М. С.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ М. С.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

бр. 07-00-97/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-97/2014-02 да тум: 27.6.2014.

М ишљ ење М ишљ ење 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Основне школе „М. С.” у П. У притужби је наведено национално вијеће против Основне школе „М. С.” у П. У притужби је наведено 

да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе 
да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском језику. У да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском језику. У 
изјашњењу директорке ОШ „М. С.” у П. наведено је да анкетни обрасци које је школи изјашњењу директорке ОШ „М. С.” у П. наведено је да анкетни обрасци које је школи 
доставило Бошњачко национално вијеће немају сагласност надлежног министарства, доставило Бошњачко национално вијеће немају сагласност надлежног министарства, 
да школа није дужна да поступа по налозима и дописима Бошњачког националног да школа није дужна да поступа по налозима и дописима Бошњачког националног 
вијећа и да се никада ни један родитељ и ученик/ца није обратио са захтевом да се вијећа и да се никада ни један родитељ и ученик/ца није обратио са захтевом да се 
настава одвија на босанском језику. Наведено је и да се ученици редовно анкетирају настава одвија на босанском језику. Наведено је и да се ученици редовно анкетирају 
о изборним предметима и да се тада нико не изјасни да жели да прати наставу из о изборним предметима и да се тада нико не изјасни да жели да прати наставу из 
предмета Матерњи (босански) језик са елементима националне културе. У току предмета Матерњи (босански) језик са елементима националне културе. У току 
поступка је утврђено да школа није анкетирала ученике/це да ли желе да похађају поступка је утврђено да школа није анкетирала ученике/це да ли желе да похађају 
наставу на босанском језику. Повереница за заштиту равноправности дала је наставу на босанском језику. Повереница за заштиту равноправности дала је 
мишљење да је ОШ „М. С.” у П, пропуштањем да анкетира ученике и ученице школе мишљење да је ОШ „М. С.” у П, пропуштањем да анкетира ученике и ученице школе 
о језику на којем желе да похађају наставу, извршила акт дискриминације ученика о језику на којем желе да похађају наставу, извршила акт дискриминације ученика 
бошњачке националне мањине. Основној школи „М. С.” у П. и директорки С. М. бошњачке националне мањине. Основној школи „М. С.” у П. и директорки С. М. 
препоручено је да спроведу анкету за школску 2014/2015., како би се утврдило да ли препоручено је да спроведу анкету за школску 2014/2015., како би се утврдило да ли 
постоји потребан број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, постоји потребан број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, 
као и да предузму све неопходне мере како би се организовала настава на босанском као и да предузму све неопходне мере како би се организовала настава на босанском 
језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су 
заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „М. С.” у П. У при ту жби је на ве де но да уче ни-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „М. С.” у П. У при ту жби је на ве де но да уче ни-
ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву 
по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
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ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да у ОШ „М. С.” у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал-да у ОШ „М. С.” у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал-
но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;

да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-
лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; 
обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма 
у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „М. С.” у П. број Р. бр. у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „М. С.” у П. број Р. бр. 
550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не и број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 2013. го ди не.550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не и број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 2013. го ди не.

1.4. 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-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 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 С. М, ди рек тор-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 С. М, ди рек тор-
ке ОШ „М. С.” у П.ке ОШ „М. С.” у П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу С. М, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу С. М, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је ОШ „М. С.” мул ти ет нич ка шко ла у ко јој на ста ву по ха ђа ју уче ни ци и уче ни це срп ске, да је ОШ „М. С.” мул ти ет нич ка шко ла у ко јој на ста ву по ха ђа ју уче ни ци и уче ни це срп ске, 
му сли ман ске, бо шњач ке и ром ске на ци о нал но сти, чи ме се шко ла по но си;му сли ман ске, бо шњач ке и ром ске на ци о нал но сти, чи ме се шко ла по но си;

да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про-да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про-
гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и у скла-гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и у скла-
ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре-ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре-
по ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци ја по ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци ја 
и пи та ња;и пи та ња;
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да је шко ла до би ла ин фор ма ци ју од пред став ни ка Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех-да је шко ла до би ла ин фор ма ци ју од пред став ни ка Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја да ни је ду жна да по сту па по на ло зи ма и до пи си ма Бо шњач ког на ци о-но ло шког раз во ја да ни је ду жна да по сту па по на ло зи ма и до пи си ма Бо шњач ког на ци о-
нал ног ви је ћа, већ ис кљу чи во над ле жног ми ни стар ства;нал ног ви је ћа, већ ис кљу чи во над ле жног ми ни стар ства;

да би уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку из и ски ва ло до дат не ма те ри јал не тро шко ве да би уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку из и ски ва ло до дат не ма те ри јал не тро шко ве 
јер би по ве ћао број из вр ши ла ца у шко ли; да би би ло по треб но обез бе ди ти стру чан ка-јер би по ве ћао број из вр ши ла ца у шко ли; да би би ло по треб но обез бе ди ти стру чан ка-
дар и да у При је по љу не по сто ји ли це ко је има од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је за из во ђе ње дар и да у При је по љу не по сто ји ли це ко је има од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је за из во ђе ње 
на ста ве на бо сан ском је зи ку, као и да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ор га ни зо ва ло по-на ста ве на бо сан ском је зи ку, као и да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ор га ни зо ва ло по-
сту пак „сер ти фи ци ра ња” на став ног ка дра без одо бре ња Ми ни стар ства про све те, на у ке сту пак „сер ти фи ци ра ња” на став ног ка дра без одо бре ња Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја;и тех но ло шког раз во ја;

да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа до не ли шко ли ан кет не обра сце са да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа до не ли шко ли ан кет не обра сце са 
ло гом Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа, а да за то ни су има ли са гла сност Ми ни стар ства ло гом Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа, а да за то ни су има ли са гла сност Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;

да се „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти упра ви шко ле ни је обра тио да се „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти упра ви шко ле ни је обра тио 
са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”, а да на сед ни-са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”, а да на сед ни-
ца ма Са ве та ро ди те ља шко ле ни је рас пра вља но о на ста ви на бо сан ском је зи ку;ца ма Са ве та ро ди те ља шко ле ни је рас пра вља но о на ста ви на бо сан ском је зи ку;

да је го ди на ма уна зад уче ни ци ма би ло по ну ђе но да се из ја сне за из бор ни пред мет Ма-да је го ди на ма уна зад уче ни ци ма би ло по ну ђе но да се из ја сне за из бор ни пред мет Ма-
тер њи (бо сан ски) је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и да се ни ка да ни је из ја снио тер њи (бо сан ски) је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и да се ни ка да ни је из ја снио 
ни је дан уче ник/ца;ни је дан уче ник/ца;

да на ста ва на бо сан ском је зи ку зах те ва раз два ја ње уче ни ка/ца и да ро ди те љи ма ова кав да на ста ва на бо сан ском је зи ку зах те ва раз два ја ње уче ни ка/ца и да ро ди те љи ма ова кав 
вид раз два ја ња де це ни је при хва тљив;вид раз два ја ња де це ни је при хва тљив;

да се мо же за кљу чи ти да је за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку за ин те ре со ва но да се мо же за кљу чи ти да је за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку за ин те ре со ва но 
је ди но Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, али не и ро ди те љи и уче ни ци/це бо шњач ке на ци-је ди но Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, али не и ро ди те љи и уче ни ци/це бо шњач ке на ци-
о нал но сти;о нал но сти;

да је „чу ди” да је при ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа при хва ће на као осно ва на с да је „чу ди” да је при ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа при хва ће на као осно ва на с 
об зи ром да ви је ће не ма са гла сност уче ни ка да на сту па у њи хо во име. об зи ром да ви је ће не ма са гла сност уче ни ка да на сту па у њи хо во име. 

1.6. 1.6. У при ло гу из ја шње ња до ста вље на је фо то ко пи ја до пи са Ми ни стар ства про све те, на у ке У при ло гу из ја шње ња до ста вље на је фо то ко пи ја до пи са Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја број 601-00-83/2013-06 од 17. ју ла 2013. го ди не пред сед ни ку оп-и тех но ло шког раз во ја број 601-00-83/2013-06 од 17. ју ла 2013. го ди не пред сед ни ку оп-
шти не При је по ље.шти не При је по ље.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у ОШ „М. С.” у П. уче ни ци ни су ан ке ти ра ни на ко јем је зи ку же ле да слу-Не спор но је да у ОШ „М. С.” у П. уче ни ци ни су ан ке ти ра ни на ко јем је зи ку же ле да слу-
ша ју на ста ву у то ку школ ске 2013/2014. го ди не и да се на ста ва од ви ја на срп ском је зи ку.ша ју на ста ву у то ку школ ске 2013/2014. го ди не и да се на ста ва од ви ја на срп ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 
2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „М. С.” у П. 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „М. С.” у П. 
да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за ко-да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за ко-
ном, омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни ном, омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни 
пред школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и пред школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и 
до ста ви ло шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у до ста ви ло шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
пред школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.пред школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.3. 2.3. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
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и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. 
го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „М. С.” у П. са на по-го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „М. С.” у П. са на по-
ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо сан ски ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо сан ски 
је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни рад у је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни рад у 
шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.

2.5. 2.5. До пи сом број 601-00-83/2013-06 од 17. ју ла 2013. го ди не Ми ни стар ство про све те, на у ке До пи сом број 601-00-83/2013-06 од 17. ју ла 2013. го ди не Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја оба ве сти ло је пред сед ни ка оп шти не При је по ље да је На ци о нал-и тех но ло шког раз во ја оба ве сти ло је пред сед ни ка оп шти не При је по ље да је На ци о нал-
ни про свет ни са вет усво јио, а ми ни стар одо брио, на став не пла но ве и про гра ме за ре а-ни про свет ни са вет усво јио, а ми ни стар одо брио, на став не пла но ве и про гра ме за ре а-
ли за ци ју на ста ве на бо сан ском је зи ку; да је усво јен Пра вил ник о до пу ни пла на уџ бе ни ка ли за ци ју на ста ве на бо сан ском је зи ку; да је усво јен Пра вил ник о до пу ни пла на уџ бе ни ка 
са уџ бе ни ци ма за на ста ву на бо сан ском је зи ку за пр ви и пе ти раз ред основ не шко ле и са уџ бе ни ци ма за на ста ву на бо сан ском је зи ку за пр ви и пе ти раз ред основ не шко ле и 
пр ви раз ред гим на зи је; да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ре а ли зо ва ло про је кат при-пр ви раз ред гим на зи је; да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ре а ли зо ва ло про је кат при-
прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у три пред школ ске уста но ве, три основ не шко ле и прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у три пред школ ске уста но ве, три основ не шко ле и 
три гим на зи је у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну, по одо бре њу Ми ни стар ства про све те, три гим на зи је у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну, по одо бре њу Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја; да ми ни стар ство ни је одо бри ло про це ду ру и сер ти фи ка-на у ке и тех но ло шког раз во ја; да ми ни стар ство ни је одо бри ло про це ду ру и сер ти фи ка-
ци ју ис пи та ко је је ор га ни зо ва ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће; да је ми ни стар ство у ци ју ис пи та ко је је ор га ни зо ва ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће; да је ми ни стар ство у 
оба ве зи да обез бе ди свим др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је обра зо ва ње на ма тер њем оба ве зи да обез бе ди свим др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је обра зо ва ње на ма тер њем 
је зи ку и да, у ве зи са тим, тре ба да обез бе ди све нео п ход не усло ве за на ста вак ре а ли-је зи ку и да, у ве зи са тим, тре ба да обез бе ди све нео п ход не усло ве за на ста вак ре а ли-
за ци је на ста ве на срп ском је зи ку, као и да обез бе ди и на ста ву на бо сан ском је зи ку за за ци је на ста ве на срп ском је зи ку, као и да обез бе ди и на ста ву на бо сан ском је зи ку за 
уче ни ке ко ји су се за то из ја сни ли у скла ду са за ко ни ма у обла сти обра зо ва ња.уче ни ке ко ји су се за то из ја сни ли у скла ду са за ко ни ма у обла сти обра зо ва ња.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕ

3.2. 3.2. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња да Бо шњач ко По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња да Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће ни је овла шће но да под но си при ту жбу због дис кри ми на ци је уче ни ка на ци о нал но ви је ће ни је овла шће но да под но си при ту жбу због дис кри ми на ци је уче ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти без са гла сно сти уче ни ка и ро ди те ља. Пре све га, тре ба кон ста-бо шњач ке на ци о нал но сти без са гла сно сти уче ни ка и ро ди те ља. Пре све га, тре ба кон ста-
то ва ти да је при ту жба под не та због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти то ва ти да је при ту жба под не та због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти 
при ли ком оства ри ва ња ма њин ских пра ва. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но при ли ком оства ри ва ња ма њин ских пра ва. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но 
да при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ко је сма тра да да при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ко је сма тра да 
је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по вре ђе но, при-је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по вре ђе но, при-
ту жбу мо же под не ти ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или дру го ли це. ту жбу мо же под не ти ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или дру го ли це. 
Од ред бом чла на 15. став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис кри ми на ци је Од ред бом чла на 15. став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис кри ми на ци је 
гру пе ли ца ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти при ту жбу у гру пе ли ца ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти при ту жбу у 
сво је име, без са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. Од ред ба ма За ко на о сво је име, без са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. Од ред ба ма За ко на о 
на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не са ве те ра ди оства ри ва ња ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не са ве те ра ди оства ри ва ња 
пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би је зи ка пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља на ци о нал ну ма њи ну и у обла сти и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља на ци о нал ну ма њи ну и у обла сти 
обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за ко на и про пи са из обла сти обра зо-обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за ко на и про пи са из обла сти обра зо-
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ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, по кра јин ским и ло кал ним ом буд-ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, по кра јин ским и ло кал ним ом буд-
сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни да је до шло до по вре де Уста вом и сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни да је до шло до по вре де Уста вом и 
за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на.за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на.

 Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко  Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбу ни је под нео у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-на ци о нал но ви је ће при ту жбу ни је под нео у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву у обра зов но-вас пит ним уста но ва-шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву у обра зов но-вас пит ним уста но ва-
ма на ма тер њем је зи ку. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да под не се при ту жбу, ма на ма тер њем је зи ку. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да под не се при ту жбу, 
у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.3. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.4. 3.4. 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-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-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-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. 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. 

3.5. 3.5. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.7. 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-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-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 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 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 
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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-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, 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-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-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 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 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. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је 
про пи са но je 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 про пи са но je 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, 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па за бра ну дис кри ми на ци је. 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-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 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, а по сред на дис кри ми-по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, 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-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 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 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. 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. 

3.8. 3.8. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.9. 3.9. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.10. 3.10. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
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над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-
ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.12. 3.12. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. 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 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 „М. С.” у П. из вр ши ла дис кри ми на ци ју уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но-је ОШ „М. С.” у П. из вр ши ла дис кри ми на ци ју уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но-
сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан-сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

3.14. 3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да ан ке ти-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да ан ке ти-
ра ње уче ни ка ни је из вр ше но јер ан кет ни обра сци ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на ци-ра ње уче ни ка ни је из вр ше но јер ан кет ни обра сци ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на ци-
о нал но ви је ће ни су при пре мље ни уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства и да „шко ла о нал но ви је ће ни су при пре мље ни уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства и да „шко ла 
ни је ду жна да по сту па по на ло зи ма и до пи си ма Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа”. Ова кав ни је ду жна да по сту па по на ло зи ма и до пи си ма Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа”. Ова кав 
став ни је оправ дан јер шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко ји је то став ни је оправ дан јер шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко ји је то 
пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. Ме-пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. Ме-
ђу тим, шко ла тре ба да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста-ђу тим, шко ла тре ба да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста-
ве на бо сан ском је зи ку, а на чин на ко ји ће спро ве сти ан ке ту ни је од пре суд ног зна ча ја. ве на бо сан ском је зи ку, а на чин на ко ји ће спро ве сти ан ке ту ни је од пре суд ног зна ча ја. 

3.15. 3.15. 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 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 уче ни ца да слу ша ју на ста ву на бо сан ском ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца да слу ша ју на ста ву на бо сан ском 
је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, шко ли се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио са-је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, шко ли се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио са-
вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. Та вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. Та 
окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти да се на ста ва од ви ја на бо сан ском је зи ку. По ред то га, у на во-бо шњач ке на ци о нал но сти да се на ста ва од ви ја на бо сан ском је зи ку. По ред то га, у на во-
ди ма из из ја шње ња је ис так ну то да се шко ла на ла зи у мул ти ет нич кој сре ди ни и да упи-ди ма из из ја шње ња је ис так ну то да се шко ла на ла зи у мул ти ет нич кој сре ди ни и да упи-
су је све уче ни ке без об зи ра ко јој на ци о нал ност, што је до вољ на прет по став ка да у шко-су је све уче ни ке без об зи ра ко јој на ци о нал ност, што је до вољ на прет по став ка да у шко-
ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на 
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бо сан ском је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем бо сан ском је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем 
је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре 
све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну 
на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим 
и ме ђу на род ним пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку и ме ђу на род ним пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку 
за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни-за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни-
ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи-ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи-
та за ин те ре со ва ност уче ни ка и ро ди те ља да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку, та за ин те ре со ва ност уче ни ка и ро ди те ља да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку, 
а не да па у шал но про це њу је да ли та кво ин те ре со ва ње по сто ји. а не да па у шал но про це њу је да ли та кво ин те ре со ва ње по сто ји. 

3.16. 3.16. Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо-Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан-шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан-
ском је зи ку” ни су ре ле вант ни, ако се има у ви ду чи ње ни ца да се шко ли обра тио са вет ском је зи ку” ни су ре ле вант ни, ако се има у ви ду чи ње ни ца да се шко ли обра тио са вет 
на ци о нал не ма њи не, што је тре ба ло да бу де до во љан по ка за тељ да по сто ји из ве сно на ци о нал не ма њи не, што је тре ба ло да бу де до во љан по ка за тељ да по сто ји из ве сно 
ин те ре со ва ње за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. ин те ре со ва ње за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.17. 3.17. Да ље, ана ли зи ра ју ће на во де из из ја шње ња да је шко ла по сту па ис кљу чи во по на ло зи-Да ље, ана ли зи ра ју ће на во де из из ја шње ња да је шко ла по сту па ис кљу чи во по на ло зи-
ма и упут стви ма над ле жног ми ни стар ства, По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да шко ла ни је ма и упут стви ма над ле жног ми ни стар ства, По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да шко ла ни је 
до ста ви ла до каз да се обра ти ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и до ста ви ла до каз да се обра ти ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и 
за тра жи ла упут ство ка ко да по сту па по во дом ан ке ти ра ња уче ни ка и уче ни ца о је зи ку на за тра жи ла упут ство ка ко да по сту па по во дом ан ке ти ра ња уче ни ка и уче ни ца о је зи ку на 
ко јем же ле да слу ша ју на ста ву. Ме ђу тим, чак и у слу ча ју да се шко ла обра ти ла ми ни стар-ко јем же ле да слу ша ју на ста ву. Ме ђу тим, чак и у слу ча ју да се шко ла обра ти ла ми ни стар-
ству тра же ћи упут ства, не до би ја ње упут ста ва не би пред ста вља ло оправ дан раз лог да ству тра же ћи упут ства, не до би ја ње упут ста ва не би пред ста вља ло оправ дан раз лог да 
се ан ке та не спро ве де, има ју ћи у ви ду за кон ске про пи се ко ји ма је ре гу ли са но обра зо ва-се ан ке та не спро ве де, има ју ћи у ви ду за кон ске про пи се ко ји ма је ре гу ли са но обра зо ва-
ње на је зи ку на ци о нал не ма њи не. ње на је зи ку на ци о нал не ма њи не. 

3.18. 3.18. Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни ли Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни ли 
про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи-про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи-
ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти је ста ва да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца. Уко-прав но сти је ста ва да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца. Уко-
ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био нај ма ње 15, обра зов но-вас пит ни рад се за ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био нај ма ње 15, обра зов но-вас пит ни рад се за 
при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од-при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од-
но сно дво је зич но. Уко ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има но сно дво је зич но. Уко ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има 
мо гућ но сти да се обра ти Ми ни стар ству про све те са зах те вом за да ва ње са гла сно сти за мо гућ но сти да се 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 на бо сан ском је зи ку. ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.19. 3.19. Што се ти че на во да из из ја шње ња да се го ди на ма уна зад ни ко од уче ни ка и уче ни ца Што се ти че на во да из из ја шње ња да се го ди на ма уна зад ни ко од уче ни ка и уче ни ца 
ни је из ја снио да же ле да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ма тер њи (бо сан ски) је зик са ни је из ја снио да же ле да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ма тер њи (бо сан ски) је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца ука зу је да ови на во ди ни су ре ле вант ни, еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца ука зу је да ови на во ди ни су ре ле вант ни, 
од но сно, да не пред ста вља ју оправ да ње за не спро во ђе ње ан ке те ме ђу уче ни ци ма. На-од но сно, да не пред ста вља ју оправ да ње за не спро во ђе ње ан ке те ме ђу уче ни ци ма. На-
и ме, окол ност да де ца ни су ода бра ла из у ча ва ње из бор ног пред ме та Бо сан ски је зик са и ме, окол ност да де ца ни су ода бра ла из у ча ва ње из бор ног пред ме та Бо сан ски је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре не зна чи да не би ода бра ли да по ха ђа ју на ста ву на ма-еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре не зна чи да не би ода бра ли да по ха ђа ју на ста ву на ма-
тер њем је зи ку.тер њем је зи ку.

3.20. 3.20. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног 
окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-
то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног 
окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим 
ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-
ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-
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си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар 
јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-
њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној 
за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо-за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо-
соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње 
рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.21. 3.21. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.22. 3.22. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „М. С.” у П, по сту пи ла дис кри ми на тор но ка да ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „М. С.” у П, по сту пи ла дис кри ми на тор но ка да 
је уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ус кра ти ла мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле је уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ус кра ти ла мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле 
да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. По ве ре ни ца са жа ље њем кон ста ту је да у кон-да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 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-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 чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо-Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо-
сан ском је зи ку, ОШ „М. С.” у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.сан ском је зи ку, ОШ „М. С.” у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „М. С.” у П. и ди рек тор ки С. М, као По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „М. С.” у П. и ди рек тор ки С. М, као 
од го вор ном ли цу да:од го вор ном ли цу да:

5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, 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 да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.
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5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „М. С.” у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да ОШ „М. С.” у П. 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 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.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- 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-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 ОШ „М. С.” у П. не по сту пи по сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „М. С.” у П. 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 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-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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ В. П. В. у П.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ В. П. В. у П.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-98/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-98/2014-02 да тум: 27.6.2014.

М ишљ ењеМ ишљ ење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Основне школе „В. П. В.” у П. У притужби је наведено национално вијеће против Основне школе „В. П. В.” у П. У притужби је наведено 

да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе 
да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском језику. да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском језику. 
У изјашњењу директора ОШ „В. П. В.” у П. наведено је да анкетни обрасци које је У изјашњењу директора ОШ „В. П. В.” у П. наведено је да анкетни обрасци које је 
доставило Бошњачко национално вијеће немају сагласност надлежног министарства доставило Бошњачко национално вијеће немају сагласност надлежног министарства 
и школе, да то што анкетни обрасци нису подељени родитељима не значи да су и школе, да то што анкетни обрасци нису подељени родитељима не значи да су 
ученици и родитељи били онемогућени да се изјасне и да се никада ни један родитељ ученици и родитељи били онемогућени да се изјасне и да се никада ни један родитељ 
и ученик није обратио школи са захтевом да се настава одвија на босанском језику. и ученик није обратио школи са захтевом да се настава одвија на босанском језику. 
Наведено је и да се ученици редовно анкетирају о изборним предметима, а да се том Наведено је и да се ученици редовно анкетирају о изборним предметима, а да се том 
приликом само један или два ученика на нивоу школе изјасне да желе да прате наставу приликом само један или два ученика на нивоу школе изјасне да желе да прате наставу 
из предмета Матерњи језик са елементима националне културе. У току поступка је из предмета Матерњи језик са елементима националне културе. У току поступка је 
утврђено да школе није анкетирала ученике/це да ли желе да похађају наставу на утврђено да школе није анкетирала ученике/це да ли желе да похађају наставу на 
босанском језику. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је босанском језику. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је 
ОШ „В. П. В.” у П, пропуштањем да анкетира ученике и ученице школе о језику на ОШ „В. П. В.” у П, пропуштањем да анкетира ученике и ученице школе о језику на 
којем желе да похађају наставу, извршила акт дискриминације ученика бошњачке којем желе да похађају наставу, извршила акт дискриминације ученика бошњачке 
националне мањине. Основној школи „В. П. В.” у П. и директору М. М. препоручено је националне мањине. Основној школи „В. П. В.” у П. и директору М. М. препоручено је 
да спроведу анкету за школску 2014/2015, како би се утврдило да ли постоји потребан да спроведу анкету за школску 2014/2015, како би се утврдило да ли постоји потребан 
број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму 
све неопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико све неопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико 
резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су заинтересовани резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су заинтересовани 
да наставу похађају на босанском језику.да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „В. П. В.” у П. У при ту жби је на ве де но да уче ни-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „В. П. В.” у П. У при ту жби је на ве де но да уче ни-
ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву 
по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;
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да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да у ОШ „В. П. В.” у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о-да у ОШ „В. П. В.” у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о-
нал но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;нал но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;

да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку;да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку;

да је ди рек тор шко ле М. М. са чи нио бе ле шку 11. ју ла 2013. го ди не у ко јој је кон ста то вао да је ди рек тор шко ле М. М. са чи нио бе ле шку 11. ју ла 2013. го ди не у ко јој је кон ста то вао 
да је на огла сну та блу шко ле ис та као „оба ве ште ње о сер ти фи ци ра њу” и да се ни ко ни је да је на огла сну та блу шко ле ис та као „оба ве ште ње о сер ти фи ци ра њу” и да се ни ко ни је 
ја вио, а да ан ке ти ра ње ро ди те ља ни је спро ве де но јер ми ни стар ство ни је да ло ни ка ква ја вио, а да ан ке ти ра ње ро ди те ља ни је спро ве де но јер ми ни стар ство ни је да ло ни ка ква 
упут ства о ан ке ти ра њу.упут ства о ан ке ти ра њу.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них 
уста но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре-уста но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре-
ни ку за за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља ни ку за за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља 
о мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и о мо де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит-При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит-
ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „В. ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „В. 
П. В.” у П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не, број Р. б. 228-04б/2013 од П. В.” у П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не, број Р. б. 228-04б/2013 од 
1. апри ла 2013. го ди не и слу жбе на бе ле шка ди рек то ра ОШ „В. П. В.” у П. од 11. ју на 1. апри ла 2013. го ди не и слу жбе на бе ле шка ди рек то ра ОШ „В. П. В.” у П. од 11. ју на 
2013. го ди не.2013. го ди не.

1.4. 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-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 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 М. М, ди рек то-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 М. М, ди рек то-
ра ОШ „В. П. В.” у П.ра ОШ „В. П. В.” у П.
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1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра ОШ „В. П. В.” у П. је, из ме ђу оста лог, на ве де но:У из ја шње њу ди рек то ра ОШ „В. П. В.” у П. је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да је оп шти на При је по ље мул ти ет нич ка сре ди на, да у њој жи ве гра ђа ни срп ске, му сли-да је оп шти на При је по ље мул ти ет нич ка сре ди на, да у њој жи ве гра ђа ни срп ске, му сли-
ман ске, бо шњач ке и дру гих на ци о нал но сти и да ОШ „В. П. В.” у П. упи су је све уче ни ке без ман ске, бо шњач ке и дру гих на ци о нал но сти и да ОШ „В. П. В.” у П. упи су је све уче ни ке без 
об зи ра на на ци о нал ност;об зи ра на на ци о нал ност;

да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про-да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про-
гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и у скла ду гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и у скла ду 
са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре по-са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре по-
ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци ја и ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци ја и 
пи та ња;пи та ња;

да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа до не ли ан кет не ли сти ће у шко лу да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа до не ли ан кет не ли сти ће у шко лу 
по чет ком апри ла 2013. го ди не и из ја ви ли да се са ан ке ти ра њем са че ка упут ство Ми ни-по чет ком апри ла 2013. го ди не и из ја ви ли да се са ан ке ти ра њем са че ка упут ство Ми ни-
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;

да ан кет ни ли сти ћи ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни су да ти ро ди те-да ан кет ни ли сти ћи ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни су да ти ро ди те-
љи ма и уче ни ци ма јер су при пре мље ни без са гла сно сти над ле жног ми ни стар ства и јер љи ма и уче ни ци ма јер су при пре мље ни без са гла сно сти над ле жног ми ни стар ства и јер 
ни су у скла ду са уста вом, али да на тај на чин ро ди те љи ма и уче ни ци ма „ни је оне мо гу-ни су у скла ду са уста вом, али да на тај на чин ро ди те љи ма и уче ни ци ма „ни је оне мо гу-
ће но” да се из ја сне о је зи ку на ко јем же ле да се од ви ја на ста ва; да се упра ви шко ле ни је ће но” да се из ја сне о је зи ку на ко јем же ле да се од ви ја на ста ва; да се упра ви шко ле ни је 
обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да 
ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”;ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”;

да шко ла ре дов но ан ке ти ра уче ни ке о из бор ним пред ме ти ма, да се на ли сти из бор них да шко ла ре дов но ан ке ти ра уче ни ке о из бор ним пред ме ти ма, да се на ли сти из бор них 
пред ме та на ла зи и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре али „нај че шће пред ме та на ла зи и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре али „нај че шће 
не ма из ја шње них уче ни ка за овај пред мет”;не ма из ја шње них уче ни ка за овај пред мет”;

да се за слу ша ње на ста ве из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-да се за слу ша ње на ста ве из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре, у то ку школ ске го ди не из ја сни је дан или два уче ни ка на ни воу шко ле и да шко ла у ту ре, у то ку школ ске го ди не из ја сни је дан или два уче ни ка на ни воу шко ле и да шко ла у 
том слу ча ју по сту па у скла ду са упут ством ми ни стар ства за фор ми ра ње оде ље ња и гру-том слу ча ју по сту па у скла ду са упут ством ми ни стар ства за фор ми ра ње оде ље ња и гру-
па, по ко јем гру па „не мо же има ти ма ње од 15 уче ни ка”;па, по ко јем гру па „не мо же има ти ма ње од 15 уче ни ка”;

да се мо же за кљу чи ти да је за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку за ин те ре со ва но је-да се мо же за кљу чи ти да је за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку за ин те ре со ва но је-
ди но Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, јер по сту па без са гла сно сти ро ди те ља и уче ни ка и ди но Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће, јер по сту па без са гла сно сти ро ди те ља и уче ни ка и 
да „ни ко не ма пра во да се бо ри за пра ва уче ни ка, од но сно ро ди те ља ако не ма ју њи хо ву да „ни ко не ма пра во да се бо ри за пра ва уче ни ка, од но сно ро ди те ља ако не ма ју њи хо ву 
са гла сност”.са гла сност”.

1.6. 1.6. У при ло гу из ја шње ња до ста вље на је фо то ко пи ја спи ско ва уче ни ка о из ја шња ва њу за У при ло гу из ја шње ња до ста вље на је фо то ко пи ја спи ско ва уче ни ка о из ја шња ва њу за 
из бор не на став не пред ме те у ОШ „В. П. В.” у П. за уче ни ке I и V раз ре да за школ ску из бор не на став не пред ме те у ОШ „В. П. В.” у П. за уче ни ке I и V раз ре да за школ ску 
2013/2014. го ди ну и фо то ко пи ја обра сца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 2013/2014. го ди ну и фо то ко пи ја обра сца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли ОШ „В. П. В.” Не спор но је да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли ОШ „В. П. В.” 
у П. по чет ком апри ла 2013. го ди не и до ста ви ли обра сце за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо-у П. по чет ком апри ла 2013. го ди не и до ста ви ли обра сце за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо-
де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни. де лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни. 

2.2. 2.2. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 
2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „В. П. В.” у 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „В. П. В.” у 
П. да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за-П. да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за-
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ко ном, омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни ко ном, омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни 
пред школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и пред школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и 
до ста ви ло шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у до ста ви ло шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
пред школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.пред школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.3. 2.3. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.4. 2.4. Уви дом у бе ле шку ди рек то ра шко ле М. М. од 11. ју на 2013. го ди не утвр ђе но је да су Уви дом у бе ле шку ди рек то ра шко ле М. М. од 11. ју на 2013. го ди не утвр ђе но је да су 
пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли шко лу по во дом „сер ти фи ци ра-пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли шко лу по во дом „сер ти фи ци ра-
ња” на став ни ка и ан ке ти ра ња уче ни ка. На ве де но је да је на огла сну та блу шко ле 11. ња” на став ни ка и ан ке ти ра ња уче ни ка. На ве де но је да је на огла сну та блу шко ле 11. 
ју на 2013. го ди не ис так ну то оба ве ште ње о „сер ти фи ци ра њу” и да се ни ко од на став ног ју на 2013. го ди не ис так ну то оба ве ште ње о „сер ти фи ци ра њу” и да се ни ко од на став ног 
осо бља ни је при ја вио, као и да је, при ли ком пре да је ан кет них обра за ца, ре че но да се осо бља ни је при ја вио, као и да је, при ли ком пре да је ан кет них обра за ца, ре че но да се 
да ље по сту па по упут стви ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, а да да ље по сту па по упут стви ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, а да 
ан ке ти ра ње ни је спро ве де но јер упут ство ни је сти гло. ан ке ти ра ње ни је спро ве де но јер упут ство ни је сти гло. 

2.5. 2.5. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. 
го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „В. П. В.” у П. са го ди не утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „В. П. В.” у П. са 
на по ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо-на по ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо-
сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни 
рад у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.рад у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.

2.6. 2.6. Уви дом у фо то ко пи је спи ско ва уче ни ка о из ја шња ва њу за из бор не на став не пред ме те у Уви дом у фо то ко пи је спи ско ва уче ни ка о из ја шња ва њу за из бор не на став не пред ме те у 
ОШ „В. П. В.” у П. за уче ни ке I и V раз ре да за школ ску 2013/2014. го ди ну утвр ђе но је да се ОШ „В. П. В.” у П. за уче ни ке I и V раз ре да за школ ску 2013/2014. го ди ну утвр ђе но је да се 
у пет оде ље ња пр вог раз ре да, ни јед но де те ни је из ја сни ло да же ли да пра ти на ста ву из у пет оде ље ња пр вог раз ре да, ни јед но де те ни је из ја сни ло да же ли да пра ти на ста ву из 
из бор ног пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, од но сно да се из бор ног пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, од но сно да се 
у се дам оде ље ња че твр тог раз ре да, дво је де це из ја сни ло да же ли да пра ти на ста ву из у се дам оде ље ња че твр тог раз ре да, дво је де це из ја сни ло да же ли да пра ти на ста ву из 
из бор ног пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у пе том раз ре ду.из бор ног пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у пе том раз ре ду.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕ

3.2. 3.2. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња да Бо шњач ко По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња да Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће ни је овла шће но да под но си при ту жбу због дис кри ми на ци је уче ни ка на ци о нал но ви је ће ни је овла шће но да под но си при ту жбу због дис кри ми на ци је уче ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти без са гла сно сти уче ни ка и ро ди те ља. Пре све га, тре ба кон ста-бо шњач ке на ци о нал но сти без са гла сно сти уче ни ка и ро ди те ља. Пре све га, тре ба кон ста-
то ва ти да је при ту жба под не та због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти то ва ти да је при ту жба под не та због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти 
при ли ком оства ри ва ња ма њин ских пра ва. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но при ли ком оства ри ва ња ма њин ских пра ва. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но 
да при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ко је сма тра да да при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ко је сма тра да 
је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по вре ђе но, при-је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по вре ђе но, при-
ту жбу мо же под не ти ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или дру го ли це. ту жбу мо же под не ти ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или дру го ли це. 
Од ред бом чла на 15. став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис кри ми на ци је Од ред бом чла на 15. став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис кри ми на ци је 
гру пе ли ца ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти при ту жбу у гру пе ли ца ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти при ту жбу у 
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сво је име, без са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. Од ред ба ма За ко на о сво је име, без са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. Од ред ба ма За ко на о 
на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не са ве те ра ди оства ри ва ња ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не са ве те ра ди оства ри ва ња 
пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би је зи ка пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља на ци о нал ну ма њи ну и у обла сти и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља на ци о нал ну ма њи ну и у обла сти 
обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за ко на и про пи са из обла сти обра зо-обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за ко на и про пи са из обла сти обра зо-
ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, по кра јин ским и ло кал ним ом буд-ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, по кра јин ским и ло кал ним ом буд-
сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни да је до шло до по вре де Уста вом и сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни да је до шло до по вре де Уста вом и 
за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на.за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на.

 Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко  Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбу ни је под нео у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-на ци о нал но ви је ће при ту жбу ни је под нео у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву у обра зов но-вас пит ним уста но ва-шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву у обра зов но-вас пит ним уста но ва-
ма на ма тер њем је зи ку. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да под не се при ту жбу, ма на ма тер њем је зи ку. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да под не се при ту жбу, 
у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.3. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.4. 3.4. 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-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-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-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. 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. 

3.5. 3.5. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
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Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.7. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је 
про пи са но je 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 про пи са но je 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, 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па за бра ну дис кри ми на ци је. 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-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 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, а по сред на дис кри ми-по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, 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-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 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 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. 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. 

3.8. 3.8. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.9. 3.9. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.
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3.10. 3.10. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-
ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.12. 3.12. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. 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 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 „В. П. В.” у П. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-је ОШ „В. П. В.” у П. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-
нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку.бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да ан ке-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да ан ке-
ти ра ње уче ни ка ни је из вр ше но јер ан кет ни обра сци ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на-ти ра ње уче ни ка ни је из вр ше но јер ан кет ни обра сци ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на-
ци о нал но ви је ће ни су при пре мље ни уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства или шко ле. ци о нал но ви је ће ни су при пре мље ни уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства или шко ле. 
Ова кав став ни је оправ дан јер шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко ји Ова кав став ни је оправ дан јер шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко ји 
је то пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. је то пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. 
Ме ђу тим, шко ла тре ба да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на-Ме ђу тим, шко ла тре ба да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на-
ста ве на бо сан ском је зи ку, а на чин на ко ји ће спро ве сти ан ке ту ни је од пре суд ног зна ча ја. ста ве на бо сан ском је зи ку, а на чин на ко ји ће спро ве сти ан ке ту ни је од пре суд ног зна ча ја. 

3.15. 3.15. 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 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 уче ни ца да слу ша ју на ста ву на бо сан ском ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца да слу ша ју на ста ву на бо сан ском 
је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, шко ли се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио са-је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, шко ли се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио са-
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вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. Та вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. Та 
окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти да се на ста ва од ви ја на бо сан ском је зи ку. По ред то га, у на во-бо шњач ке на ци о нал но сти да се на ста ва од ви ја на бо сан ском је зи ку. По ред то га, у на во-
ди ма из из ја шње ња је ис так ну то да се шко ла на ла зи у мул ти ет нич кој сре ди ни и да упи-ди ма из из ја шње ња је ис так ну то да се шко ла на ла зи у мул ти ет нич кој сре ди ни и да упи-
су је све уче ни ке без об зи ра ко јој на ци о нал ност, што је до вољ на прет по став ка да у шко-су је све уче ни ке без об зи ра ко јој на ци о нал ност, што је до вољ на прет по став ка да у шко-
ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем бо сан ском је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем 
је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре 
све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну 
на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим 
и ме ђу на род ним пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку и ме ђу на род ним пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку 
за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни-за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни-
ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи-ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи-
та за ин те ре со ва ност уче ни ка и ро ди те ља да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку, та за ин те ре со ва ност уче ни ка и ро ди те ља да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку, 
а не да па у шал но про це њу је да ли та кво ин те ре со ва ње по сто ји. а не да па у шал но про це њу је да ли та кво ин те ре со ва ње по сто ји. 

3.16. 3.16. Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо-Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан-шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан-
ском је зи ку” ни су ре ле вант ни, ако се има у ви ду чи ње ни ца да се шко ли обра тио са вет ском је зи ку” ни су ре ле вант ни, ако се има у ви ду чи ње ни ца да се шко ли обра тио са вет 
на ци о нал не ма њи не, што је тре ба ло да бу де до во љан по ка за тељ да по сто ји из ве сно на ци о нал не ма њи не, што је тре ба ло да бу де до во љан по ка за тељ да по сто ји из ве сно 
ин те ре со ва ње за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. ин те ре со ва ње за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.17. 3.17. У ве зи са на во ди ма из из ја шње ња да је шко ла че ка ла да ља упут ства ми ни стар ства о ан-У ве зи са на во ди ма из из ја шње ња да је шко ла че ка ла да ља упут ства ми ни стар ства о ан-
ке ти ра њу уче ни ка, По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да шко ла ни је до ста ви ла до каз да се ке ти ра њу уче ни ка, По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да шко ла ни је до ста ви ла до каз да се 
обра ти ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и за тра жи ла упут ство ка-обра ти ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и за тра жи ла упут ство ка-
ко да по сту па по во дом ан ке ти ра ња уче ни ка и уче ни ца о је зи ку на ко јем же ле да слу ша ју ко да по сту па по во дом ан ке ти ра ња уче ни ка и уче ни ца о је зи ку на ко јем же ле да слу ша ју 
на ста ву. Ме ђу тим, чак и у слу ча ју да се шко ла обра ти ла ми ни стар ству тра же ћи упут ства, на ста ву. Ме ђу тим, чак и у слу ча ју да се шко ла обра ти ла ми ни стар ству тра же ћи упут ства, 
не до би ја ње упут ста ва не би пред ста вља ло оправ дан раз лог да се ан ке та не спро ве де, не до би ја ње упут ста ва не би пред ста вља ло оправ дан раз лог да се ан ке та не спро ве де, 
има ју ћи у ви ду за кон ске про пи се ко ји ма је ре гу ли са но обра зо ва ње на је зи ку на ци о нал-има ју ћи у ви ду за кон ске про пи се ко ји ма је ре гу ли са но обра зо ва ње на је зи ку на ци о нал-
не ма њи не. не ма њи не. 

3.18. 3.18. Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни ли Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни ли 
про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи-про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи-
ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти је ста ва да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца. Уко-прав но сти је ста ва да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца. Уко-
ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био нај ма ње 15, обра зов но-вас пит ни рад се за ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био нај ма ње 15, обра зов но-вас пит ни рад се за 
при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од-при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од-
но сно дво је зич но. Уко ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има но сно дво је зич но. Уко ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има 
мо гућ но сти да се обра ти Ми ни стар ству про све те са зах те вом за да ва ње са гла сно сти за мо гућ но сти да се 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 на бо сан ском је зи ку. ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.19. 3.19. Што се ти че на во да из из ја шње ња да се сва ке го ди не из ја сни са мо је дан или два уче ни ка Што се ти че на во да из из ја шње ња да се сва ке го ди не из ја сни са мо је дан или два уче ни ка 
на ни воу шко ле да же ле да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ни воу шко ле да же ле да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца ука зу је да ови на во ди ни су ре ле вант ни, од но сно, да на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца ука зу је да ови на во ди ни су ре ле вант ни, од но сно, да 
не пред ста вља ју оправ да ње за не спро во ђе ње ан ке те ме ђу уче ни ци ма. На и ме, окол ност не пред ста вља ју оправ да ње за не спро во ђе ње ан ке те ме ђу уче ни ци ма. На и ме, окол ност 
да де ца ни су ода бра ла из у ча ва ње из бор ног пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на-да де ца ни су ода бра ла из у ча ва ње из бор ног пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на-
ци о нал не кул ту ре не зна чи да не би ода бра ли да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку.ци о нал не кул ту ре не зна чи да не би ода бра ли да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку.

3.20. 3.20. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
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пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло-прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло-
пу са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча-пу са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча-
ва њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња ва њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња 
и вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи-и вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи-
тих за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу тих за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу 
обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња 
и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти-и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти-
ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад 
и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа-и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа-
ва ње раз ли чи то сти.ва ње раз ли чи то сти.

3.21. 3.21. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.22. 3.22. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „В. П. В.” у П, по сту пи ла дис кри ми на тор но ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „В. П. В.” у П, по сту пи ла дис кри ми на тор но 
ка да је уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ус кра ти ла мо гућ ност да се из ја сне да ли ка да је уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ус кра ти ла мо гућ ност да се из ја сне да ли 
же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. По ве ре ни ца са жа ље њем кон ста ту је да у же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 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 от кло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, кон крет ном слу ча ју ни је мо гу ће от кло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку, ОШ „В. П. В.” у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.бо сан ском је зи ку, ОШ „В. П. В.” у П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „В. П. В.” у П. и ди рек то ру М. М, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „В. П. В.” у П. и ди рек то ру М. М, 
као од го вор ном ли цу да:као од го вор ном ли цу да:
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5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, 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 да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „В. П. В.” у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да ОШ „В. П. В.” у П. 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 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.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- 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-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 ОШ „В. П. В.” у П. не по сту пи по сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „В. П. В.” у П. 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 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-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-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. ми са ња и на дру ги по го дан на чин. 
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив П. ги ман зи јеПри ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив П. ги ман зи је
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-107/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-107/2014-02 да тум: 27.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против П. гимназије. У притужби је наведено да ученационално вијеће против П. гимназије. У притужби је наведено да уче-

ницима П. гимназије није дата могућност да се изјасне о томе да ли желе наставу ницима П. гимназије није дата могућност да се изјасне о томе да ли желе наставу 
на босанском језику, као и да је настава организована на српском језику. Директор на босанском језику, као и да је настава организована на српском језику. Директор 
П. гимназије навео је у изјашњењу да се приликом уписа у први разред само троје П. гимназије навео је у изјашњењу да се приликом уписа у први разред само троје 
деце изјаснило да желе наставу на босанском језику. Због тога настава на бодеце изјаснило да желе наставу на босанском језику. Због тога настава на бо-
санском језику није организована, јер нису испуњени законски услови за извођење санском језику није организована, јер нису испуњени законски услови за извођење 
наставе на језику националне мањине. У току поступка је утврђено да је школа наставе на језику националне мањине. У току поступка је утврђено да је школа 
испитала заинтересованост ученика и ученица школе за наставу на босанском испитала заинтересованост ученика и ученица школе за наставу на босанском 
језику, као и да одлука школе да не организује наставу на босанском језику за троје језику, као и да одлука школе да не организује наставу на босанском језику за троје 
ученика/ца није дискриминаторна, с обзиром на прописе којима је регулисано ученика/ца није дискриминаторна, с обзиром на прописе којима је регулисано 
да се настава на језику националне мањине изводи за 15 ученика, односно, уз сада се настава на језику националне мањине изводи за 15 ученика, односно, уз са-
гласност министарства надлежног за послове образовања, за мањи број од прогласност министарства надлежног за послове образовања, за мањи број од про-
писаног. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да писаног. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да 
неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. години за неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. години за 
троје ученика бошњачке националности, П. гимназија није прекршила одредбе троје ученика бошњачке националности, П. гимназија није прекршила одредбе 
Закона о забрани дискриминације.Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив П. гим на зи је. У при ту жби је на ве де но да ро ди те-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив П. гим на зи је. У при ту жби је на ве де но да ро ди те-
љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли 
же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку.же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
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од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло Пра вил ник о до пу ни да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло Пра вил ник о до пу ни 
пра вил ни ка о на став ном про гра му за гим на зи је, ко јим је у про грам обра зо ва ња за пр ви пра вил ни ка о на став ном про гра му за гим на зи је, ко јим је у про грам обра зо ва ња за пр ви 
раз ред гим на зи је за све сме ро ве до дат пред мет – Бо сан ски је зик и књи жев ност и Пра-раз ред гим на зи је за све сме ро ве до дат пред мет – Бо сан ски је зик и књи жев ност и Пра-
вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо-вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо-
ва ња и вас пи та ња и за пр ви раз ред гим на зи је.ва ња и вас пи та ња и за пр ви раз ред гим на зи је.

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да у П. гим на зи ји ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма да се из ја сне да ли же-да у П. гим на зи ји ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма да се из ја сне да ли же-
ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, па уче ни ци ко ји су бо шњач ке на ци о нал но сти ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, па уче ни ци ко ји су бо шњач ке на ци о нал но сти 
по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку;по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку;

да је А. М, пред став ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа 8. ју ла 2013. го ди не по се тио П. да је А. М, пред став ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа 8. ју ла 2013. го ди не по се тио П. 
гим на зи ју у на ме ри да ди рек то ру пре да ан кет не ли сти ће на ко ји ма би се уче ни ци из ја-гим на зи ју у на ме ри да ди рек то ру пре да ан кет не ли сти ће на ко ји ма би се уче ни ци из ја-
сни ли о мо де лу на ста ве;сни ли о мо де лу на ста ве;

да је ди рек тор гим на зи је са чи нио бе ле шку бр. 508 од 8. ју ла 2013. го ди не у ко јој је на вео да је ди рек тор гим на зи је са чи нио бе ле шку бр. 508 од 8. ју ла 2013. го ди не у ко јој је на вео 
да се кон сул то вао са на чел ни ком Школ ске упра ве у Ужи цу ко ји га је оба ве стио да „са че-да се кон сул то вао са на чел ни ком Школ ске упра ве у Ужи цу ко ји га је оба ве стио да „са че-
ка са тим” до сеп тем бра, док не до би је зва ни чан став Ми ни стар ства про све те, на у ке и ка са тим” до сеп тем бра, док не до би је зва ни чан став Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја.тех но ло шког раз во ја.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за-за шти ту рав но прав но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за-
ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и слу жбе на обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и слу жбе на 
бе ле шка ди рек то ра П. гим на зи је бр. 508 од 8. ју ла 2013. го ди не. бе ле шка ди рек то ра П. гим на зи је бр. 508 од 8. ју ла 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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 ди рек то ра П. 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 ди рек то ра П. 
гим на зи је.гим на зи је.

1.5. 1.5. У из ја шње њу Љ. Ш, ди рек то ра П. гим на зи је, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу Љ. Ш, ди рек то ра П. гим на зи је, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да ни је исти на да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти ни су има ли мо гућ ност да се при-да ни је исти на да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти ни су има ли мо гућ ност да се при-
ли ком упи са школ ске 2013/2014. го ди не из ја сне на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву;ли ком упи са школ ске 2013/2014. го ди не из ја сне на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву;
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да је при ли ком упи са у но ву школ ску го ди ну сва ки уче ник ду жан да по пу ни обра зац ПУ да је при ли ком упи са у но ву школ ску го ди ну сва ки уче ник ду жан да по пу ни обра зац ПУ 
– При ја ва за упис у сред њу шко лу у ко јем се, по ред оста лог, на ла зи и ру бри ка „На ком – При ја ва за упис у сред њу шко лу у ко јем се, по ред оста лог, на ла зи и ру бри ка „На ком 
је зи ку уче ник же ли да слу ша на ста ву?”;је зи ку уче ник же ли да слу ша на ста ву?”;

да се при ли ком упи са уче ни ка у пр ви раз ред, укуп но три уче ни ка из ја сни ло да же ли да да се при ли ком упи са уче ни ка у пр ви раз ред, укуп но три уче ни ка из ја сни ло да же ли да 
слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку и да је о то ме оба ве ште на Школ ска упра ва у Ужи цу;слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку и да је о то ме оба ве ште на Школ ска упра ва у Ужи цу;

да се ни су сте кли за кон ски усло ви за из во ђе ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, да се ни су сте кли за кон ски усло ви за из во ђе ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, 
а та ко ђе ни Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је ство ри ло дру ге а та ко ђе ни Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је ство ри ло дру ге 
по треб не пред у сло ве ка ко би се на ста ва ор га ни зо ва ла на бо сан ском је зи ку;по треб не пред у сло ве ка ко би се на ста ва ор га ни зо ва ла на бо сан ском је зи ку;

да је пред став ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се тио шко лу у вре ме упи са, да уче-да је пред став ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се тио шко лу у вре ме упи са, да уче-
ни ци ма по де ли ан кет не обра сце за из ја шња ва ње на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву, ни ци ма по де ли ан кет не обра сце за из ја шња ва ње на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву, 
да је ди рек тор од мах кон сул то вао Школ ску упра ву у Ужи цу и да је оба ве штен да „са тим да је ди рек тор од мах кон сул то вао Школ ску упра ву у Ужи цу и да је оба ве штен да „са тим 
са че ка до сеп тем бра, док се ство ре дру ги пред у сло ви”;са че ка до сеп тем бра, док се ство ре дру ги пред у сло ви”;

да је за упис уче ни ка над ле жно Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, да је за упис уче ни ка над ле жно Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
а да пред став ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ни је имао ни ка кво овла шће ње ни ти а да пред став ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ни је имао ни ка кво овла шће ње ни ти 
одо бре ње ми ни стар ства и да из тог раз ло га, по ред од го во ра Школ ске упра ве у Ужи цу, одо бре ње ми ни стар ства и да из тог раз ло га, по ред од го во ра Школ ске упра ве у Ужи цу, 
ди рек тор гим на зи је ни је мо гао да до зво ли да спро ве де ан ке ту ко ју ни је одо бри ло ми-ди рек тор гим на зи је ни је мо гао да до зво ли да спро ве де ан ке ту ко ју ни је одо бри ло ми-
ни стар ство;ни стар ство;

да је, по ред све га на ве де ног, та кво ан ке ти ра ње уче ни ка су ви шно, јер су се уче ни ци већ да је, по ред све га на ве де ног, та кво ан ке ти ра ње уче ни ка су ви шно, јер су се уче ни ци већ 
из ја сни ли при ли ком упи са, по пу ња ва ју ћи обра зац ПУ – При ја ва за упис у сред њу шко лу.из ја сни ли при ли ком упи са, по пу ња ва ју ћи обра зац ПУ – При ја ва за упис у сред њу шко лу.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у П. гим на зи ји у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-Не спор но је да у П. гим на зи ји у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-
ва на бо сан ском је зи ку.ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Из на во да из из ја шње ња је утвр ђе но да се при ли ком упи са уче ни ка у пр ви раз ред, три Из на во да из из ја шње ња је утвр ђе но да се при ли ком упи са уче ни ка у пр ви раз ред, три 
уче ни ка из ја сни ло да же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. уче ни ка из ја сни ло да же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 

2.3. 2.3. Уви дом у слу жбе ну бе ле шку бр. 508 од 8. ју ла 2013. го ди не, утвр ђе но је да је пред став-Уви дом у слу жбе ну бе ле шку бр. 508 од 8. ју ла 2013. го ди не, утвр ђе но је да је пред став-
ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа 8. ју ла 2013. го ди не до шао у шко лу да уче ни ци ма ник Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа 8. ју ла 2013. го ди не до шао у шко лу да уче ни ци ма 
по де ли ан кет не обра сце за из ја шња ва ње о је зи ку на ста ве. У бе ле шци је на ве де но да се по де ли ан кет не обра сце за из ја шња ва ње о је зи ку на ста ве. У бе ле шци је на ве де но да се 
Љ. Ш, ди рек тор шко ле кон сул то вао са на чел ни ком Школ ске упра ве у Ужи цу по во дом Љ. Ш, ди рек тор шко ле кон сул то вао са на чел ни ком Школ ске упра ве у Ужи цу по во дом 
по де ле ан кет них обра за ца и да је до био упут ство да са че ка до сеп тем бра, док не до би је по де ле ан кет них обра за ца и да је до био упут ство да са че ка до сеп тем бра, док не до би је 
зва ни чан став Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Ан кет ни обра сци зва ни чан став Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Ан кет ни обра сци 
Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ни су по де ље ни уче ни ци ма и уче ни ца ма.Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ни су по де ље ни уче ни ци ма и уче ни ца ма.

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  89

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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, 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 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-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 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-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-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-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 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 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-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 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, 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 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 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. 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. 
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3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим 
за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, а да се не сма тра ју дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, а да се не сма тра ју дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у 
пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље је про пи са но да шко ла мо же да пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље је про пи са но да шко ла мо же да 
оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво-оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво-
је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде-
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ље ња и про пи су је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ље ња и про пи су је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 П. гим на зи ја нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це ли је П. гим на зи ја нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це 
бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске 
на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да пра во на обра зо ва ње на ма тер њем По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да пра во на обра зо ва ње на ма тер њем 
је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре 
све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну 
на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим 
и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку 
за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је при пад ни ци ма на ци о-за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је при пад ни ци ма на ци о-
нал не ма њи не нео п ход но омо гу ћи ти да сво је пра во из бо ра ко ри сте, па је шко ла ду жна нал не ма њи не нео п ход но омо гу ћи ти да сво је пра во из бо ра ко ри сте, па је шко ла ду жна 
да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве на ма тер њем је зи куда ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве на ма тер њем је зи ку.

 Ан ке та о је зи ку на ко јем уче ни ци же ле да слу ша ју на ста ву у П. гим на зи ји ни је спро ве де на  Ан ке та о је зи ку на ко јем уче ни ци же ле да слу ша ју на ста ву у П. гим на зи ји ни је спро ве де на 
по де лом ан кет них обра за ца Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа. Ме ђу тим, По ве ре ни ца за за-по де лом ан кет них обра за ца Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа. Ме ђу тим, По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти је ста ва да шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко-шти ту рав но прав но сти је ста ва да шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко-
ји је то пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. ји је то пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. 
Шко ла има оба ве зу да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве Шко ла има оба ве зу да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве 
на ма тер њем је зи ку, али је сло бод на да иза бе ре на чин на ко ји ће ис пи та ти ову за ин те ре-на ма тер њем је зи ку, али је сло бод на да иза бе ре на чин на ко ји ће ис пи та ти ову за ин те ре-
со ва ност. У кон крет ном слу ча ју, при ли ком упи са у пр ви раз ред, уче ни ци/це су по пу ња ва ли со ва ност. У кон крет ном слу ча ју, при ли ком упи са у пр ви раз ред, уче ни ци/це су по пу ња ва ли 
обра зац ПУ – При ја ва за упис у сред њу шко лу, у ко јем је са др жа но пи та ње „На ком је зи ку обра зац ПУ – При ја ва за упис у сред њу шко лу, у ко јем је са др жа но пи та ње „На ком је зи ку 
уче ник же ли да слу ша на ста ву”. То је да ло шко ли по треб не ин фор ма ци је о бро ју уче ни ка/уче ник же ли да слу ша на ста ву”. То је да ло шко ли по треб не ин фор ма ци је о бро ју уче ни ка/
ца ко ји же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, те не по сто ји по тре ба да се спро-ца ко ји же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, те не по сто ји по тре ба да се спро-
во ди по себ на ан ке та. Пре ма на во ди ма из из ја шње ња, при упи су у пр ви раз ред школ ске во ди по себ на ан ке та. Пре ма на во ди ма из из ја шње ња, при упи су у пр ви раз ред школ ске 
2013/2014. го ди не, тро је уче ни ка/ца се из ја сни ло да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. 2013/2014. го ди не, тро је уче ни ка/ца се из ја сни ло да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. 

3.14. 3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де ди рек то ра гим на зи је да По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де ди рек то ра гим на зи је да 
на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер се „ни су сте кли за кон ски усло ви”, с на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер се „ни су сте кли за кон ски усло ви”, с 
об зи ром да се са мо тро је уче ни ка/ца из ја сни ло да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. об зи ром да се са мо тро је уче ни ка/ца из ја сни ло да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. 
Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан 
број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, 
а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни-а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни-
зо ва ти на ста ву уз са гла сност ми ни стар ства. Да кле, ако је број за ин те ре со ва них уче ни ка зо ва ти на ста ву уз са гла сност ми ни стар ства. Да кле, ако је број за ин те ре со ва них уче ни ка 
ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти ма њи од 15, шко ла има мо гућ ност да про це ни да ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти 
са гла сност ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, са гла сност ми ни стар ства. То ће за ви си ти, пре све га од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, 
али и од дру гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе да го шки и ор га ни за ци о ни. С об зи ром али и од дру гих усло ва, као што су ма те ри јал ни, пе да го шки и ор га ни за ци о ни. С об зи ром 
да се при ли ком упи са са мо тро је уче ни ка/ца из ја сни ло за на ста ву на бо сан ском је зи ку, да се при ли ком упи са са мо тро је уче ни ка/ца из ја сни ло за на ста ву на бо сан ском је зи ку, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на-
ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. ста ву на бо сан ском је зи ку оправ да на. 
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3.15. 3.15. По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја уче ни ка као услов за фор ми ра ње оде ље-По тре ба за про пи си ва њем ми ни мал ног бро ја уче ни ка као услов за фор ми ра ње оде ље-
ња и оства ри ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ма-ња и оства ри ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да по ха ђа ју на ста ву на ма-
тер њем је зи ку, усло вље на је по тре бом да си стем обра зо ва ња и вас пи та ња сво јом ор га-тер њем је зи ку, 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 јем обез бе ђу је ефи ка сност и еко но мич ност ор га ни за ци је си сте ма ни за ци јом и са др жа јем 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 ње што бо љег учин ка. Ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за тро је уче ни ка ра ди по сти за ње што бо љег учин ка. Ор га ни зо ва ње одво је не на ста ве за тро је уче ни ка 
не сум њи во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не тро шко ве за обез бе ђе-не сум њи во пред ста вља до дат не ор га ни за ци о не и ма те ри јал не тро шко ве за обез бе ђе-
ње свих усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи-ње свих усло ва по треб них за од ви ја ње обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском је зи-
ку (по себ на учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног струч но ква ли фи ко ва ног на став ног ка дра, ку (по себ на учи о ни ца, ан га жо ва ње до дат ног струч но ква ли фи ко ва ног на став ног ка дра, 
до дат на опре ма и на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и до дат на опре ма и на став на сред ства за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња на бо сан ском је зи ку). При то ме, тре ба има ти у ви ду да обра зов но-вас пит ни вас пи та ња на бо сан ском је зи ку). При то ме, тре ба има ти у ви ду да обра зов но-вас пит ни 
рад са тро је де це не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту ал ног и со ци јал ног раз-рад са тро је де це не би обез бе дио оства ри ва ње пу ног ин те лек ту ал ног и со ци јал ног раз-
во ја де те та. У та квом слу ча ју, де ца би би ла се гре ги са на и из дво је на од сво јих вр шња ка, во ја де те та. У та квом слу ча ју, де ца би би ла се гре ги са на и из дво је на од сво јих вр шња ка, 
а обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња и об у хва та ши рок а обра зо ва ње под ра зу ме ва мно го ви ше од фор мал ног шко ло ва ња и об у хва та ши рок 
спек тар жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца кроз ин тер ак ци ју спек тар жи вот них ис ку ста ва и про цес уче ња ко ји омо гу ћа ва да де ца кроз ин тер ак ци ју 
са вр шња ци ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, та лен те и спо соб-са вр шња ци ма, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но, раз ви ја ју сво ју лич ност, та лен те и спо соб-
но сти. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да по сто ји но сти. Има ју ћи то у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да по сто ји 
објек тив но и ра зум но оправ да ње да шко ла не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку објек тив но и ра зум но оправ да ње да шко ла не ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку 
за тро је уче ни ка.за тро је уче ни ка.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, 
а да по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав-а да по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав-
ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са 
дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу 
аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во на очу ва ње ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во на очу ва ње ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу 
обра зо ва ња на је зи ку ма њи не мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и обра зо ва ња на је зи ку ма њи не мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и 
уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
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да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окoлно сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да П. гим на зи ја ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач-ми шље ња да П. гим на зи ја ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач-
ке на ци о нал но сти на тај на чин што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је зи ку за ке на ци о нал но сти на тај на чин што ни је ор га ни зо ва ла на ста ву на бо сан ском је зи ку за 
тро је уче ни ка/ца пр вог раз ре да.тро је уче ни ка/ца пр вог раз ре да.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за тро је уче-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за тро је уче-
ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал но сти, П. гим на зи ја ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал но сти, П. гим на зи ја ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је.дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ М. Б. у С.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ М. Б. у С.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-99/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-99/2014-02 да тум: 27.6.2014.

М ишљ ење М ишљ ење 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Основне школе „М. Б.” у С. У притужби је наведено национално вијеће против Основне школе „М. Б.” у С. У притужби је наведено 

да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли 
желе да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском желе да наставу похађају на босанском језику и да сви похађају наставу на српском 
језику. У изјашњењу в. д. директорке ОШ „М. Б.” у С. наведено је, између осталог, језику. У изјашњењу в. д. директорке ОШ „М. Б.” у С. наведено је, између осталог, 
да је Бошњачко национално вијеће доставило школи анкетне обрасце за које немају да је Бошњачко национално вијеће доставило школи анкетне обрасце за које немају 
сагласност надлежног министарства и школе, да то што анкетни обрасци нису сагласност надлежног министарства и школе, да то што анкетни обрасци нису 
подељени родитељима не значи да су ученици и родитељи били онемогућени да подељени родитељима не значи да су ученици и родитељи били онемогућени да 
се изјасне, као и да се никада ни један родитељ и ученик није обратио са захтевом се изјасне, као и да се никада ни један родитељ и ученик није обратио са захтевом 
да се настава одвија на босанском језику. Даље је наведено да се ученици редовно да се настава одвија на босанском језику. Даље је наведено да се ученици редовно 
анкетирају о изборним предметима, а тада се само један или два ученика на нивоу анкетирају о изборним предметима, а тада се само један или два ученика на нивоу 
школе изјасне да желе да прате наставу из предмета Матерњи језик са елементима школе изјасне да желе да прате наставу из предмета Матерњи језик са елементима 
националне културе. У току поступка је утврђено да школе није анкетирала ученике/националне културе. У току поступка је утврђено да школе није анкетирала ученике/
це да ли желе да похађају наставу на босанском језику. Повереница за заштиту це да ли желе да похађају наставу на босанском језику. Повереница за заштиту 
равноправности дала је мишљење да је ОШ „М. Б.” у С, пропуштањем да анкетира равноправности дала је мишљење да је ОШ „М. Б.” у С, пропуштањем да анкетира 
ученике и ученице школе о језику на којем желе да похађају наставу, извршила акт ученике и ученице школе о језику на којем желе да похађају наставу, извршила акт 
дискриминације ученика бошњачке националне мањине. Основној школи „М. Б.” у дискриминације ученика бошњачке националне мањине. Основној школи „М. Б.” у 
С. и в. д. директорки С. П. препоручено је да спроведу анкету за школску 2014/2015, С. и в. д. директорки С. П. препоручено је да спроведу анкету за школску 2014/2015, 
како би се утврдило да ли постоји потребан број заинтересованих да наставу похађају како би се утврдило да ли постоји потребан број заинтересованих да наставу похађају 
на босанском језику, као и да предузму све неопходне мере како би се организовала на босанском језику, као и да предузму све неопходне мере како би се организовала 
настава на босанском језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан настава на босанском језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан 
број ученика/ца који су заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.број ученика/ца који су заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „М. Б.” у С. У при ту жби је на ве де но да уче ни-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „М. Б.” у С. У при ту жби је на ве де но да уче ни-
ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да на ста ву 
по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да са да сви по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  95

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но – вас пит них уста но ва, што про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но – вас пит них уста но ва, што 
је до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су је до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит-да су у на ве де ним ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит-
не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да у ОШ „М. Б.” у С. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал-да у ОШ „М. Б.” у С. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма и уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал-
но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;но сти да се из ја сне о то ме да ли же ле да на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку;

да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.да уче ни ци бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-
лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; 
обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма 
у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и до пис Основ ној шко ли „М. Б.” у С. број Р. бр. у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и до пис Основ ној шко ли „М. Б.” у С. број Р. бр. 
550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не.550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не.

1.4. 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-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 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 С. П., в. д. ди рек-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 С. П., в. д. ди рек-
тор ке ОШ „М. Б.” у С.тор ке ОШ „М. Б.” у С.

1.5. 1.5. У из ја шње њу С. П, в. д. ди рек тор ке ОШ „М. Б.” у С., из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу С. П, в. д. ди рек тор ке ОШ „М. Б.” у С., из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је оп шти на При је по ље мул ти ет нич ка, да у њој жи ве гра ђа ни срп ске, му сли ман ске, бо-да је оп шти на При је по ље мул ти ет нич ка, да у њој жи ве гра ђа ни срп ске, му сли ман ске, бо-
шњач ке и дру гих на ци о нал но сти и да ОШ „М. Б.” у С. упи су је све уче ни ке без об зи ра на шњач ке и дру гих на ци о нал но сти и да ОШ „М. Б.” у С. упи су је све уче ни ке без об зи ра на 
на ци о нал ност;на ци о нал ност;

да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про-да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла ном и про-
гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и у скла ду гра мом ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и у скла ду 
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са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре по-са про пи си ма ко ји ре гу ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре по-
ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци ја и ру ка ма над ле жног ми ни стар ства са ко јим се кон сул ту је око свих спор них си ту а ци ја и 
пи та ња;пи та ња;

да је у школ ској 2013/2014. го ди ни у пр ви раз ред упи сан је дан уче ник му сли ман ско-бо-да је у школ ској 2013/2014. го ди ни у пр ви раз ред упи сан је дан уче ник му сли ман ско-бо-
шњач ке на ци о нал но сти, а у пе ти раз ред шест уче ни ка;шњач ке на ци о нал но сти, а у пе ти раз ред шест уче ни ка;

да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа до не ли ан кет не ли сти ће у шко лу да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа до не ли ан кет не ли сти ће у шко лу 
по чет ком апри ла 2013. го ди не и из ја ви ли да се са ан ке ти ра њем са че ка упут ство Ми ни-по чет ком апри ла 2013. го ди не и из ја ви ли да се са ан ке ти ра њем са че ка упут ство Ми ни-
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;

да ан кет ни ли сти ћи ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни су да ти ро ди те-да ан кет ни ли сти ћи ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни су да ти ро ди те-
љи ма и уче ни ци ма јер су при пре мље ни без са гла сно сти над ле жног ми ни стар ства и јер љи ма и уче ни ци ма јер су при пре мље ни без са гла сно сти над ле жног ми ни стар ства и јер 
ни су у скла ду са уста вом, али да на тај на чин ро ди те љи ма и уче ни ци ма „ни је оне мо гу-ни су у скла ду са уста вом, али да на тај на чин ро ди те љи ма и уче ни ци ма „ни је оне мо гу-
ће но” да се из ја сне о је зи ку на ко јем же ле да се од ви ја на ста ва; да се упра ви шко ле ни је ће но” да се из ја сне о је зи ку на ко јем же ле да се од ви ја на ста ва; да се упра ви шко ле ни је 
обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да 
ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”;ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан ском је зи ку”;

да шко ла ре дов но ан ке ти ра уче ни ке о из бор ним пред ме ти ма, да се на ли сти из бор них да шко ла ре дов но ан ке ти ра уче ни ке о из бор ним пред ме ти ма, да се на ли сти из бор них 
пред ме та на ла зи и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре али „нај че шће пред ме та на ла зи и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре али „нај че шће 
не ма(мо) из ја шње них уче ни ка за овај пред мет”;не ма(мо) из ја шње них уче ни ка за овај пред мет”;

да се за слу ша ње на ста ве из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-да се за слу ша ње на ста ве из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре из ја сни је дан или два уче ни ка на ни воу шко ле и да шко ла, у том слу ча ју, по сту па у ту ре из ја сни је дан или два уче ни ка на ни воу шко ле и да шко ла, у том слу ча ју, по сту па у 
скла ду са упут ством ми ни стар ства за фор ми ра ње оде ље ња и гру па, по ко јем гру па „не скла ду са упут ством ми ни стар ства за фор ми ра ње оде ље ња и гру па, по ко јем гру па „не 
мо же има ти ма ње од 15 уче ни ка”;мо же има ти ма ње од 15 уче ни ка”;

да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће по сту па без са гла сно сти ро ди те ља и уче ни ка.да Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће по сту па без са гла сно сти ро ди те ља и уче ни ка.

1.6. 1.6. У из ја шње њу шко ле на ве де но је да се у при ло гу на ла зи фо то ко пи ја обра сца за ан ке ти ра-У из ја шње њу шко ле на ве де но је да се у при ло гу на ла зи фо то ко пи ја обра сца за ан ке ти ра-
ње о мо де лу на ста ве, али при лог ни је до ста вљен.ње о мо де лу на ста ве, али при лог ни је до ста вљен.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли ОШ „М. Б.” у Не спор но је да су пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли ОШ „М. Б.” у 
С. по чет ком апри ла 2013. го ди не и до ста ви ли обра сце за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де-С. по чет ком апри ла 2013. го ди не и до ста ви ли обра сце за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де-
лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни.лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.2. 2.2. Не спор но је да у шко ли ни је из вр ше но ан ке ти ра ње уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу-Не спор но је да у шко ли ни је из вр ше но ан ке ти ра ње уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу-
ша ју на ста ву у то ку школ ске 2013/2014. го ди не и да се на ста ва од ви ја на срп ском је зи ку.ша ју на ста ву у то ку школ ске 2013/2014. го ди не и да се на ста ва од ви ја на срп ском је зи ку.

2.3. 2.3. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. 
го ди не, утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „М. Б.” у С. са на-го ди не, утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће обра ти ло ОШ „М. Б.” у С. са на-
по ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо сан-по ме ном да је шко ла оба ве зна да при ли ком усва ја ња школ ског про гра ма увр сти Бо сан-
ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни рад ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред мет и про пи ше да се обра зов но-вас пит ни рад 
у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.у шко ли оства ру је и на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.
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3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕПРА ВО НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ТУ ЖБЕ

3.2. 3.2. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња да Бо шњач ко на ци-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из из ја шње ња да Бо шњач ко на ци-
о нал но ви је ће по сту па (под но си при ту жбу) без са гла сно сти уче ни ка и ро ди те ља. Пре све га, о нал но ви је ће по сту па (под но си при ту жбу) без са гла сно сти уче ни ка и ро ди те ља. Пре све га, 
тре ба кон ста то ва ти да је при ту жба под не та због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на-тре ба кон ста то ва ти да је при ту жба под не та због дис кри ми на ци је уче ни ка бо шњач ке на-
ци о нал но сти при ли ком оства ри ва ња ма њин ских пра ва. За ко ном о за бра ни дис кри ми на-ци о нал но сти при ли ком оства ри ва ња ма њин ских пра ва. За ко ном о за бра ни дис кри ми на-
ци је про пи са но да при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це ци је про пи са но да при ту жбу По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти мо же под не ти ли це 
ко је сма тра да је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по-ко је сма тра да је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју, а у име и уз са гла сност ли ца чи је је пра во по-
вре ђе но, при ту жбу мо же под не ти ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или вре ђе но, при ту жбу мо же под не ти ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва или 
дру го ли це. Од ред бом чла на 15. став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис-дру го ли це. Од ред бом чла на 15. став 3. По слов ни ка о ра ду про пи са но је да у слу ча ју дис-
кри ми на ци је гру пе ли ца ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти кри ми на ци је гру пе ли ца ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва мо же под не ти 
при ту жбу у сво је име, без са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. Од ред ба ма при ту жбу у сво је име, без са гла сно сти ли ца ко је је пре тр пе ло дис кри ми на ци ју. Од ред ба ма 
За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при пад ни ци на ци-За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на про пи са но је да при пад ни ци на ци-
о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не са ве те ра ди оства-о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу да иза бе ру сво је на ци о нал не са ве те ра ди оства-
ри ва ња пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би ри ва ња пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би 
је зи ка и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља на ци о нал ну ма њи ну и у је зи ка и пи сма. На ци о нал ни са вет, из ме ђу оста лог, пред ста вља на ци о нал ну ма њи ну и у 
обла сти обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за ко на и про пи са из обла сти обла сти обра зо ва ња, пре ко сво јих ор га на пра ти спро во ђе ње за ко на и про пи са из обла сти 
обра зо ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, по кра јин ским и ло кал ним ом-обра зо ва ња и по кре ће по сту пак пред За штит ни ком гра ђа на, по кра јин ским и ло кал ним ом-
буд сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни да је до шло до по вре де Уста вом буд сма ном и дру гим над ле жним ор га ни ма, ка да про це ни да је до шло до по вре де Уста вом 
и за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на.и за ко ном га ран то ва них пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на.

 Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко  Са гла сно на ве де ном, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбу ни је под нео у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-на ци о нал но ви је ће при ту жбу ни је под нео у име ин ди ви ду ал но од ре ђе них уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-шњач ке на ци о нал но сти, већ у сво је име а у ин те ре су са да шњих и бу ду ћих уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву у обра зов но-вас пит ним уста но ва-шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву у обра зов но-вас пит ним уста но ва-
ма на ма тер њем је зи ку. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да под не се при ту жбу, ма на ма тер њем је зи ку. Сто га је под но си лац при ту жбе овла шћен да под не се при ту жбу, 
у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. у скла ду са чла ном 35. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.3. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 
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3.4. 3.4. 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-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-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-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. 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. 

3.5. 3.5. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.7. 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-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 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-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-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 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-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-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 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, 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 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. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o 
за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но je да су сви јед на ки и ужи ва ју јед нак по ло жај и за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но je 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 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја на че ло јед на ко сти, од но сно, за бра ну дис кри ми на ци је. 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 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 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 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, 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 по ло жај, 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 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-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 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. су при ме ре на и ну жна. 

3.8. 3.8. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
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Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.9. 3.9. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.10. 3.10. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи-и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи-
са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла 
мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, 
од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље-ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље-
ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да 
се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на-се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на-
ци о нал не ма њи не, ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма ци о нал не ма њи не, ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре.на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.12. 3.12. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.
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АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. 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 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 „М. Б.” у С. из вр ши ла акт дис кри ми на цие уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-ли је ОШ „М. Б.” у С. из вр ши ла акт дис кри ми на цие уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о-
нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на нал но сти про пу шта њем да им омо гу ћи да се из ја сне да ли же ле да слу ша ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку.бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да ан ке-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да ан ке-
ти ра ње уче ни ка ни је из вр ше но јер ан кет ни обра сци ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на-ти ра ње уче ни ка ни је из вр ше но јер ан кет ни обра сци ко је је при пре ми ло Бо шњач ко на-
ци о нал но ви је ће ни су при пре мље ни уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства или шко ле. ци о нал но ви је ће ни су при пре мље ни уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства или шко ле. 
Ова кав став ни је оправ дан јер шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко ји Ова кав став ни је оправ дан јер шко ла ни је оба ве зна да ан ке ти ра уче ни ке на на чин на ко ји 
је то пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. је то пре по ру чио са вет на ци о нал не ма њи не, као ни на обра сци ма ко је је са вет до ста вио. 
Ме ђу тим, шко ла тре ба да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на-Ме ђу тим, шко ла тре ба да утвр ди за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на-
ста ве на бо сан ском је зи ку, а на чин на ко ји ће спро ве сти ан ке ту ни је од пре суд ног зна ча ја. ста ве на бо сан ском је зи ку, а на чин на ко ји ће спро ве сти ан ке ту ни је од пре суд ног зна ча ја. 

3.15. 3.15. 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 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 уче ни ца да слу ша ју на ста ву на бо сан ском ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца да слу ша ју на ста ву на бо сан ском 
је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, шко ли се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио са-је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, шко ли се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио са-
вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. Та вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. Та 
окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти да се на ста ва од ви ја на бо сан ском је зи ку. По ред то га, у на во-бо шњач ке на ци о нал но сти да се на ста ва од ви ја на бо сан ском је зи ку. По ред то га, у на во-
ди ма из из ја шње ња је ис так ну то да се шко ла на ла зи у мул ти ет нич кој сре ди ни и да упи-ди ма из из ја шње ња је ис так ну то да се шко ла на ла зи у мул ти ет нич кој сре ди ни и да упи-
су је све уче ни ке без об зи ра ко јој на ци о нал ност, што је до вољ на прет по став ка да у шко-су је све уче ни ке без об зи ра ко јој на ци о нал ност, што је до вољ на прет по став ка да у шко-
ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на ли има уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји же ле да по ха ђа ју на ста ву на 
бо сан ском је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем бо сан ском је зи ку. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем 
је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре је зи ку омо гу ћа ва уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре 
све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну 
на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим на ма тер њем је зи ку, а до при но си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим 
и ме ђу на род ним пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку и ме ђу на род ним пра вом про пи са но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку 
за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни-за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни-
ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи-ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи-
та за ин те ре со ва ност уче ни ка и ро ди те ља да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку, та за ин те ре со ва ност уче ни ка и ро ди те ља да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку, 
а не да па у шал но про це њу је да ли та кво ин те ре со ва ње по сто ји. а не да па у шал но про це њу је да ли та кво ин те ре со ва ње по сто ји. 

3.16. 3.16. Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо-Та ко ђе, на во ди из из ја шње ња да се шко ли ни је обра тио „ни је дан ро ди тељ уче ни ка бо-
шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан-шњач ке на ци о нал но сти са зах те вом да же ли да ње го во де те по ха ђа на ста ву на бо сан-
ском је зи ку” ни су ре ле вант ни, ако се има у ви ду чи ње ни ца да се шко ли обра тио са вет ском је зи ку” ни су ре ле вант ни, ако се има у ви ду чи ње ни ца да се шко ли обра тио са вет 
на ци о нал не ма њи не, што је тре ба ло да бу де до во љан по ка за тељ да по сто ји из ве сно на ци о нал не ма њи не, што је тре ба ло да бу де до во љан по ка за тељ да по сто ји из ве сно 
ин те ре со ва ње за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.ин те ре со ва ње за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.

3.17. 3.17. Што се ти че на во да из из ја шње ња да је у школ ској 2013/2014. го ди ни упи сан је дан уче-Што се ти че на во да из из ја шње ња да је у школ ској 2013/2014. го ди ни упи сан је дан уче-
ник бо шњач ке на ци о нал но сти у пр ви раз ред и шест уче ни ка у пе ти раз ред, као и да се ник бо шњач ке на ци о нал но сти у пр ви раз ред и шест уче ни ка у пе ти раз ред, као и да се 
сва ке го ди не из ја сни је дан или два уче ни ка на ни воу шко ле да же ле да по ха ђа ју на ста ву сва ке го ди не из ја сни је дан или два уче ни ка на ни воу шко ле да же ле да по ха ђа ју на ста ву 
из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца ука зу је да из пред ме та Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, По ве ре ни ца ука зу је да 
ови на во ди ни су ре ле вант ни, од но сно, да не пред ста вља ју оправ да ње за не спро во ђе ње ови на во ди ни су ре ле вант ни, од но сно, да не пред ста вља ју оправ да ње за не спро во ђе ње 
ан ке те ме ђу уче ни ци ма. На и ме, окол ност да де ца ни су ода бра ла из у ча ва ње из бор ног ан ке те ме ђу уче ни ци ма. На и ме, окол ност да де ца ни су ода бра ла из у ча ва ње из бор ног 
пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре не зна чи да не би ода бра-пред ме та Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре не зна чи да не би ода бра-
ли да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку. ли да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку. 



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  101

3.18. 3.18. Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни ли Ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле не би, са мо по се би, зна чи ло да би се ис пу ни ли 
про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи-про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи-
ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-ром да се шко ла на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти је ста ва да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца. Уко-прав но сти је ста ва да је шко ла би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност уче ни ка/ца. Уко-
ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био нај ма ње 15, обра зов но-вас пит ни рад се за ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био нај ма ње 15, обра зов но-вас пит ни рад се за 
при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од-при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од-
но сно дво је зич но. Уко ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има но сно дво је зич но. Уко ли ко би број за ин те ре со ва них уче ни ка био ма њи од 15, шко ла има 
мо гућ но сти да се обра ти Ми ни стар ству про све те са зах те вом за да ва ње са гла сно сти за мо гућ но сти да се 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 на бо сан ском је зи ку. ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.19. 3.19. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.20. 3.20. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.21. 3.21. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „М. Б.” у С, по сту пи ла дис кри ми на тор но ка да ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју ОШ „М. Б.” у С, по сту пи ла дис кри ми на тор но ка да 
уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ус кра ти ла мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти ус кра ти ла мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да 
слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. По ве ре ни ца са жа ље њем кон ста ту је да у кон крет-слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку. 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 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 чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо-Про пу шта њем да ан ке ти ра уче ни ке и уче ни це шко ле да ли же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо-
сан ском је зи ку, ОШ „М. Б.” у С. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.сан ском је зи ку, ОШ „М. Б.” у С. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „М. Б.” у С. и в. д. ди рек тор ки С. П, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „М. Б.” у С. и в. д. ди рек тор ки С. П, 
као од го вор ном ли цу да:као од го вор ном ли цу да:

5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, 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 да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва них да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.

5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „М. Б.” у С. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да ОШ „М. Б.” у С. 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 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.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- 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-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 ОШ „М. Б.” у С. не по сту пи по сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „М. Б.” у С. 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 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-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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив пред школ скеПри ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив пред школ ске
уста но ве М. Ц. у П. због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал неуста но ве М. Ц. у П. због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не

при пад но сти у обла сти обра зо ва њапри пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-96/2014-02 да тум: 27.6.2014.бр. 07-00-96/2014-02 да тум: 27.6.2014.

М ишљ ењеМ ишљ ење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Предшколске установе „М. Ц.” у П. У притужби је национално вијеће против Предшколске установе „М. Ц.” у П. У притужби је 

наведено да родитељима деце бошњачке националности није дата могућност да се наведено да родитељима деце бошњачке националности није дата могућност да се 
изјасне да ли желе да се васпитно-образовни рад остварује на босанском језику и да изјасне да ли желе да се васпитно-образовни рад остварује на босанском језику и да 
сва деца похађају предшколски програм на српском језику. У изјашњењу директора сва деца похађају предшколски програм на српском језику. У изјашњењу директора 
ПУ „М. Ц.” у П. наведено је да су представници Бошњачког националног вијећа ПУ „М. Ц.” у П. наведено је да су представници Бошњачког националног вијећа 
присуствовали родитељском састанку на којем „нико од присутних родитеља” није присуствовали родитељском састанку на којем „нико од присутних родитеља” није 
био заинтересован да деца похађају предшколски програм на босанском језику. био заинтересован да деца похађају предшколски програм на босанском језику. 
У току поступка је утврђено да предшколска установа није пружила доказе да је У току поступка је утврђено да предшколска установа није пружила доказе да је 
анкетирала родитеље/старатеље деце бошњачке националности. Повереница за анкетирала родитеље/старатеље деце бошњачке националности. Повереница за 
заштиту равноправности дала је мишљење да је ПУ „М. Ц.” у П, пропуштањем да заштиту равноправности дала је мишљење да је ПУ „М. Ц.” у П, пропуштањем да 
анкетира родитеље/старатеље о језику на којем желе да њихова деца похађају преданкетира родитеље/старатеље о језику на којем желе да њихова деца похађају пред-
школски програм, извршила акт дискриминације деце бошњачке националне машколски програм, извршила акт дискриминације деце бошњачке националне ма-
њине. Предшколској установи „М. Ц.” у П. и директору Х. К. препоручено је да њине. Предшколској установи „М. Ц.” у П. и директору Х. К. препоручено је да 
спроведу анкету родитеља/старатеља како би се утврдило да ли постоји потребан спроведу анкету родитеља/старатеља како би се утврдило да ли постоји потребан 
проценат заинтересованих да се предшколски програм остварује на босанском језику, проценат заинтересованих да се предшколски програм остварује на босанском језику, 
као и да предузму све неопходне мере како би се организовао предшколски програм као и да предузму све неопходне мере како би се организовао предшколски програм 
на босанском језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број рона босанском језику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ро-
дитеља/старатеља који су заинтересовани да њихова деца похађају предшколски дитеља/старатеља који су заинтересовани да њихова деца похађају предшколски 
програм на босанском језику.програм на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ПУ „М. Ц.” у П. У при ту жби је на ве де но да ро ди те-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ПУ „М. Ц.” у П. У при ту жби је на ве де но да ро ди те-
љи ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да њи хо ва љи ма бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да та мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле да њи хо ва 
де ца пред школ ску на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да сва де ца по ха ђа ју пред-де ца пред школ ску на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку и да сва де ца по ха ђа ју пред-
школ ску на ста ву на срп ском је зи ку. школ ску на ста ву на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност де це бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност де це бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за де цу срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас пит-основ дис кри ми на ци је, јер је за де цу срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас пит-
ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;
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да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја одо бри ло уџ бе ни ке за пред-да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја одо бри ло уџ бе ни ке за пред-
школ ску на ста ву на бо сан ском је зи ку;школ ску на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да у ПУ „М. Ц.” у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма бо шњач ке на ци о нал но сти да се да у ПУ „М. Ц.” у П. ни је да та мо гућ ност ро ди те љи ма бо шњач ке на ци о нал но сти да се 
из ја сне о то ме да ли же ле да њи хо ва де ца пред школ ску на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском из ја сне о то ме да ли же ле да њи хо ва де ца пред школ ску на ста ву по ха ђа ју на бо сан ском 
је зи ку;је зи ку;

да де ца бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју пред школ ску на ста ву на срп ском је зи ку.да де ца бо шњач ке на ци о нал но сти по ха ђа ју пред школ ску на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-за шти ту рав но прав но сти; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис ПУ „М. Ц.” зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис ПУ „М. Ц.” 
број Р. бр. 63-04б/2013 од 28. ја ну а ра 2013. го ди не, Р. бр. 102-04б/2013 од 12. фе бру а ра број Р. бр. 63-04б/2013 од 28. ја ну а ра 2013. го ди не, Р. бр. 102-04б/2013 од 12. фе бру а ра 
2013. го ди не и број Р. бр. 280-04б/2013 од 11. апри ла 2013. го ди не.2013. го ди не и број Р. бр. 280-04б/2013 од 11. апри ла 2013. го ди не.

1.4. 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 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-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 Х. К, ди рек то ра ПУ „М. ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Х. К, ди рек то ра ПУ „М. 
Ц.” у П.Ц.” у П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра пред школ ске уста но ве је, из ме ђу оста лог, на ве де но:У из ја шње њу ди рек то ра пред школ ске уста но ве је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да су у ју ну 2013. го ди не пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли пред-да су у ју ну 2013. го ди не пред став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа по се ти ли пред-
школ ску уста но ву и при су ство ва ли јед ном ро ди тељ ском са стан ку на ко јем „ни ко од при-школ ску уста но ву и при су ство ва ли јед ном ро ди тељ ском са стан ку на ко јем „ни ко од при-
сут них ро ди те ља” ни је био за ин те ре со ван да де ца по ха ђа ју при прем ни пред школ ски сут них ро ди те ља” ни је био за ин те ре со ван да де ца по ха ђа ју при прем ни пред школ ски 
про грам на бо сан ском је зи ку;про грам на бо сан ском је зи ку;

да до 1. сеп тем бра 2013. го ди не Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког обра зо ва-да до 1. сеп тем бра 2013. го ди не Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког обра зо ва-
ња ни је до не ло упут ство о на чи ну уво ђе ња бо сан ског је зи ка у пред школ ске уста но ве.ња ни је до не ло упут ство о на чи ну уво ђе ња бо сан ског је зи ка у пред школ ске уста но ве.
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2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у пред школ ској уста но ви ни је ор га ни зо ван пред школ ски про грам на бо-Не спор но је да у пред школ ској уста но ви ни је ор га ни зо ван пред школ ски про грам на бо-
сан ском је зи ку и да се вас пит но-обра зов ни рад од ви ја на срп ском је зи ку.сан ском је зи ку и да се вас пит но-обра зов ни рад од ви ја на срп ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у до пис број Р. бр. 63-04б/2013 од 28. ја ну а ра 2012. го ди не, утвр ђе но је да је Бо-Уви дом у до пис број Р. бр. 63-04б/2013 од 28. ја ну а ра 2012. го ди не, утвр ђе но је да је Бо-
шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ди рек то ра ПУ „М. Ц.” у П. да је на са стан ку са шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ди рек то ра ПУ „М. Ц.” у П. да је на са стан ку са 
Ве сном Фи ла, по моћ ни цом ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до го во ре-Ве сном Фи ла, по моћ ни цом ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до го во ре-
но да од 21. фе бру а ра 2013. го ди не поч не оглед на на ста ва на бо сан ском је зи ку у 12 вас-но да од 21. фе бру а ра 2013. го ди не поч не оглед на на ста ва на бо сан ском је зи ку у 12 вас-
пит но-обра зов них уста но ва ко ја ће тра ја ти до кра ја на став не го ди не; да је од Бо шњач ког пит но-обра зов них уста но ва ко ја ће тра ја ти до кра ја на став не го ди не; да је од Бо шњач ког 
на ци о нал ног ви је ћа за тра же но да на пра ви ба зу по да та ка са по треб ним ин фор ма ци ја ма на ци о нал ног ви је ћа за тра же но да на пра ви ба зу по да та ка са по треб ним ин фор ма ци ја ма 
за спро во ђе ње про јек та оглед не на ста ве и да, у скла ду са тим, пред школ ска уста но ва за спро во ђе ње про јек та оглед не на ста ве и да, у скла ду са тим, пред школ ска уста но ва 
до ста ви од ре ђе не ин фор ма ци је ви је ћу; да се од уста но ве оче ку је да за ка же Са вет ро ди-до ста ви од ре ђе не ин фор ма ци је ви је ћу; да се од уста но ве оче ку је да за ка же Са вет ро ди-
те ља ПУ ко ји ће да ти ми шље ње о оглед ној на ста ви на бо сан ском је зи ку и да одр жи ро ди-те ља ПУ ко ји ће да ти ми шље ње о оглед ној на ста ви на бо сан ском је зи ку и да одр жи ро ди-
тељ ски са ста нак за вас пит ну гру пу у ко јој ће би ти спро ве де на оглед на на ста ва, као и да тељ ски са ста нак за вас пит ну гру пу у ко јој ће би ти спро ве де на оглед на на ста ва, као и да 
ро ди те љи бо шњач ке на ци о нал но сти да ју са гла сност на ор га ни зо ва ње оглед не на ста ве.ро ди те љи бо шњач ке на ци о нал но сти да ју са гла сност на ор га ни зо ва ње оглед не на ста ве.

2.3. 2.3. Уви дом у до пис број Р. бр. 102-04б/2013 од 12. фе бру а ра 2013. го ди не, утвр ђе но је да је Уви дом у до пис број Р. бр. 102-04б/2013 од 12. фе бру а ра 2013. го ди не, утвр ђе но је да је 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ди рек то ра ПУ „М. Ц.” у П. да ор га ни зо ва ње Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ди рек то ра ПУ „М. Ц.” у П. да ор га ни зо ва ње 
оглед не на ста ве на бо сан ском је зи ку по чи ње 21. фе бру а ра 2013. го ди не; да ће уста но ву оглед не на ста ве на бо сан ском је зи ку по чи ње 21. фе бру а ра 2013. го ди не; да ће уста но ву 
пре по чет ка оглед не на ста ве по се ти ти де ле га ци ја Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ра-пре по чет ка оглед не на ста ве по се ти ти де ле га ци ја Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ра-
ди до го во ра око „Јав ног ча са из бо шњач ке исто ри је и кул ту ре” и да је по треб но да пре ди до го во ра око „Јав ног ча са из бо шњач ке исто ри је и кул ту ре” и да је по треб но да пре 
по чет ка при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку ис так ну дво је зич ни нат пис уста но ве. по чет ка при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку ис так ну дво је зич ни нат пис уста но ве. 
Та ко ђе, ди рек тор је по зван и да при су ству је са стан ку ди рек то ра обра зов но-вас пит них Та ко ђе, ди рек тор је по зван и да при су ству је са стан ку ди рек то ра обра зов но-вас пит них 
уста но ва у ко ји ма ће се спро ве сти при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку.уста но ва у ко ји ма ће се спро ве сти при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 280-04б/2013 од 11. апри ла Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 280-04б/2013 од 11. апри ла 
2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ПУ „М. Ц.” у П. 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ПУ „М. Ц.” у П. 
да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за ко-да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле да, у скла ду са за ко-
ном, омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни ном, омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни 
пред школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и пред школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у на став ној 2013/2014. го ди ни и 
до ста ви ло од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у пред-до ста ви ло од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у пред-
школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.школ ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-
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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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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 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-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 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-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 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 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 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, 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 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. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но je да лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но je 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 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-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. 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-на ци је. 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 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 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, а по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај, 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-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 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 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. по сти за ње тог ци ља су при ме ре на и ну жна. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
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лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са но је да се вас пит но-обра-За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са но је да се вас пит но-обра-
зов ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства-зов ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства-
ру је на ма тер њем је зи ку, а мо же и дво је зич но или на срп ском, ако се за то опре де ли ру је на ма тер њем је зи ку, а мо же и дво је зич но или на срп ском, ако се за то опре де ли 
нај ма ње 50% ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це. Да ље, про пи са но је да се ста ту том нај ма ње 50% ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це. Да ље, про пи са но је да се ста ту том 
пред школ ске уста но ве утвр ђу је је зик на ко јем се оства ру је вас пит но-обра зов ни рад, а пред школ ске уста но ве утвр ђу је је зик на ко јем се оства ру је вас пит но-обра зов ни рад, а 
пред школ ским про гра мом на чин оства ри ва ња. пред школ ским про гра мом на чин оства ри ва ња. 

3.9. 3.9. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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. на ци о нал не ма њи не. 

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.10. 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 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 ПУ „М. Ц.” у П. из вр ши ла дис кри ми на ци ју де це бо шњач ке на ци о нал но сти про пу-ли је ПУ „М. Ц.” у П. из вр ши ла дис кри ми на ци ју де це бо шњач ке на ци о нал но сти про пу-
шта њем да омо гу ћи ро ди те љи ма/ста ра те љи ма де це да се из ја сне да ли же ле да се вас-шта њем да омо гу ћи ро ди те љи ма/ста ра те љи ма де це да се из ја сне да ли же ле да се вас-
пит но-обра зов ни рад у пред школ ској уста но ви ко ју по ха ђа ју њи хо ва де ца оства ру је на пит но-обра зов ни рад у пред школ ској уста но ви ко ју по ха ђа ју њи хо ва де ца оства ру је на 
бо сан ском је зи ку.бо сан ском је зи ку.

3.11. 3.11. Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-
ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац 
при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да је пред школ ска уста но ва из вр ши ла акт дис-при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да је пред школ ска уста но ва из вр ши ла акт дис-
кри ми на ци је де це бо шњач ке на ци о нал но сти про пу шта њем да ан ке ти ра ро ди те ље/ста-кри ми на ци је де це бо шњач ке на ци о нал но сти про пу шта њем да ан ке ти ра ро ди те ље/ста-
ра те ље де це о је зи ку од ви ја ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви и ра те ље де це о је зи ку од ви ја ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви и 
ор га ни зо ва њем вас пит но-обра зов ног ра да на срп ском је зи ку и за де цу бо шњач ке на ци-ор га ни зо ва њем вас пит но-обра зов ног ра да на срп ском је зи ку и за де цу бо шњач ке на ци-
о нал но сти. Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и о нал но сти. Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и 
оба ве за ни је до шло, ле жи на пред школ ској уста но ви. Под но си лац при ту жбе је учи нио оба ве за ни је до шло, ле жи на пред школ ској уста но ви. Под но си лац при ту жбе је учи нио 
ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, 
с об зи ром да је не спор но да вас пит но-обра зов ни рад за де цу бо шњач ке на ци о нал но сти с об зи ром да је не спор но да вас пит но-обра зов ни рад за де цу бо шњач ке на ци о нал но сти 
ни је ор га ни зо ван на бо сан ском је зи ку. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је ор га ни зо ван на бо сан ском је зи ку. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју 
ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти сно си пред школ ска уста но ва „М. Ц.” у П. У скла ду са ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти сно си пред школ ска уста но ва „М. Ц.” у П. У скла ду са 
тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це и до ка зи ко је је уста но ва по ну ди ла у при лог тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це и до ка зи ко је је уста но ва по ну ди ла у при лог 
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тврд њи да ни су из вр ши ли акт дис кри ми на ци је, пру жа ју до вољ но осно ва за за кљу чак да тврд њи да ни су из вр ши ли акт дис кри ми на ци је, пру жа ју до вољ но осно ва за за кљу чак да 
по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је ор га ни зо ван вас пит но-обра зов-по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је ор га ни зо ван вас пит но-обра зов-
ни рад на бо сан ском је зи ку.ни рад на бо сан ском је зи ку.

3.12. 3.12. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да су пред-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти раз ма тра ла је на во де из из ја шње ња да су пред-
став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа при су ство ва ли ро ди тељ ском са стан ку на ко-став ни ци Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа при су ство ва ли ро ди тељ ском са стан ку на ко-
јем „ни ко од при сут них ро ди те ља ни је био за ин те ре со ван да де ца по ха ђа ју при прем ни јем „ни ко од при сут них ро ди те ља ни је био за ин те ре со ван да де ца по ха ђа ју при прем ни 
пред школ ски про грам на бо сан ском је зи ку”. С об зи ром да је За ко ном о пред школ ском пред школ ски про грам на бо сан ском је зи ку”. С об зи ром да је За ко ном о пред школ ском 
вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са но да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не вас пит-вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са но да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не вас пит-
но-обра зов ни рад оства ру је на ма тер њем је зи ку ако се за то опре де ли нај ма ње 50% но-обра зов ни рад оства ру је на ма тер њем је зи ку ако се за то опре де ли нај ма ње 50% 
ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це, по треб но је утвр ди ти да ли се за ор га ни зо ва ње ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це, по треб но је утвр ди ти да ли се за ор га ни зо ва ње 
вас пит но-обра зов ног ра да на бо сан ском је зи ку опре де ли ло ви ше или ма ње од 50% ро-вас пит но-обра зов ног ра да на бо сан ском је зи ку опре де ли ло ви ше или ма ње од 50% ро-
ди те ља. Ме ђу тим, у при ло гу из ја шње ња уста но ве ни су до ста вље ни до ка зи ко ји пот кре-ди те ља. Ме ђу тим, у при ло гу из ја шње ња уста но ве ни су до ста вље ни до ка зи ко ји пот кре-
пљу ју на во де да је ро ди тељ ски са ста нак одр жан, као ни до ка зи ко ли ко има упи са не пљу ју на во де да је ро ди тељ ски са ста нак одр жан, као ни до ка зи ко ли ко има упи са не 
де це, ко ли ко ро ди те ља је при су ство ва ло ро ди тељ ском са стан ку, да ли су се при сут ни на де це, ко ли ко ро ди те ља је при су ство ва ло ро ди тељ ском са стан ку, да ли су се при сут ни на 
ро ди тељ ском са стан ку из ја шња ва ли о пи та њу је зи ка вас пит но-обра зов ног рад и ко ли ко ро ди тељ ском са стан ку из ја шња ва ли о пи та њу је зи ка вас пит но-обра зов ног рад и ко ли ко 
се ро ди те ља опре де ли ло да је зик ра да бу де бо сан ски је зик. С об зи ром на све на ве де но, се ро ди те ља опре де ли ло да је зик ра да бу де бо сан ски је зик. С об зи ром на све на ве де но, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да пред школ ска уста но ва ни је пру жи ла По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да пред школ ска уста но ва ни је пру жи ла 
до ка зе да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је ор га ни зо ван вас пит-до ка зе да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је ор га ни зо ван вас пит-
но-обра зов ни рад на бо сан ском је зи ку.но-обра зов ни рад на бо сан ском је зи ку.

3.13. 3.13. Да ље, у из ја шње њу је на ве де но да ПУ ни је ни шта пред у зи ма ла по пи та њу уво ђе ња бо-Да ље, у из ја шње њу је на ве де но да ПУ ни је ни шта пред у зи ма ла по пи та њу уво ђе ња бо-
сан ског је зи ка јер до по чет ка на став не го ди не ми ни стар ство ни је до не ло упут ства о на-сан ског је зи ка јер до по чет ка на став не го ди не ми ни стар ство ни је до не ло упут ства о на-
чи ну уво ђе ња бо сан ског је зи ка у пред школ ске уста но ве. По ве ре ни ца за за шти ту рав но-чи ну уво ђе ња бо сан ског је зи ка у пред школ ске уста но ве. По ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти ука зу је да пред школ ска уста но ва има оба ве зу да по ну ди ро ди те љи ма/ста ра-прав но сти ука зу је да пред школ ска уста но ва има оба ве зу да по ну ди ро ди те љи ма/ста ра-
те љи ма при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не мо гућ ност да се из ја сне о је зи ку на ко јем те љи ма при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не мо гућ ност да се из ја сне о је зи ку на ко јем 
же ле да њи хо ва де ца по ха ђа ју пред школ ски про грам, у скла ду са за ко ном.же ле да њи хо ва де ца по ха ђа ју пред школ ски про грам, у скла ду са за ко ном.

 Пред школ ска уста но ва је, у кон крет ном слу ча ју, би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва- Пред школ ска уста но ва је, у кон крет ном слу ча ју, би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва-
ност ро ди те ља/ста ра те ља де це да се вас пит но-обра зов ни рад оства ру је на бо сан ском ност ро ди те ља/ста ра те ља де це да се вас пит но-обра зов ни рад оства ру је на бо сан ском 
је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, уста но ви се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио је зи ку и то из ви ше раз ло га. Пре све га, уста но ви се са зах те вом за ан ке ти ра ње обра тио 
са вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. са вет на ци о нал не ма њи не, ко ји је овла шћен да за сту па ин те ре се на ци о нал не ма њи не. 
Та окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка Та окол ност је до вољ на ин ди ци ја да по сто ји из ве сно ин те ре со ва ње и же ља при пад ни ка 
бо шњач ке на ци о нал но сти да се пред школ ски про грам од ви ја на бо сан ском је зи ку. Пра-бо шњач ке на ци о нал но сти да се пред школ ски про грам од ви ја на бо сан ском је зи ку. Пра-
во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва при-во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва при-
пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на ма тер њем је зи ку, 
да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, а до при но-да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, а до при но-
си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма си и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма 
утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру пред-утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру пред-
став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је нео п ход но при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не 
омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност за омо гу ћи ти да из ра зе свој став и шко ла је би ла ду жна да ис пи та за ин те ре со ва ност за 
ор га ни за ци ју пред школ ске на ста ве на бо сан ском је зи ку. ор га ни за ци ју пред школ ске на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.14. 3.14. Ан ке ти ра ње ро ди те ља/ста ра те ља де це пред школ ске уста но ве не би, ауто мат ски, зна-Ан ке ти ра ње ро ди те ља/ста ра те ља де це пред школ ске уста но ве не би, ауто мат ски, зна-
чи ло да би се ис пу ни ли про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње вас пит но-обра зов ног ра да чи ло да би се ис пу ни ли про пи са ни усло ви за ор га ни зо ва ње вас пит но-обра зов ног ра да 
на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи ром да се уста но ви обра тио са вет на ци о нал не на је зи ку на ци о нал не ма њи не, али с об зи ром да се уста но ви обра тио са вет на ци о нал не 
ма њи не са овим зах те вом и да се уста но ва на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве-ма њи не са овим зах те вом и да се уста но ва на ла зи у ви ше на ци о нал ној сре ди ни, По ве-
ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је пред школ ска уста но ва би ла ду жна да ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да је пред школ ска уста но ва би ла ду жна да 
ис пи та за ин те ре со ва ност ро ди те ља/ста ра те ља. За ко ном је про пи са но да је за при пад-ис пи та за ин те ре со ва ност ро ди те ља/ста ра те ља. За ко ном је про пи са но да је за при пад-
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ни ке на ци о нал не ма њи не вас пит но-обра зов ни рад оства ру је на ма тер њем је зи ку, ако се ни ке на ци о нал не ма њи не вас пит но-обра зов ни рад оства ру је на ма тер њем је зи ку, ако се 
за то опре де ли нај ма ње 50% ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це. У кон крет ном слу ча ју, за то опре де ли нај ма ње 50% ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це. У кон крет ном слу ча ју, 
тек би ан ке ти ра ње ро ди те ља, од но сно ста ра те ља, по ка за ло да ли по сто ји до во љан број тек би ан ке ти ра ње ро ди те ља, од но сно ста ра те ља, по ка за ло да ли по сто ји до во љан број 
за ин те ре со ва них за ор га ни зо ва ње вас пит но-обра зов ног ра да на бо сан ском је зи ку. за ин те ре со ва них за ор га ни зо ва ње вас пит но-обра зов ног ра да на бо сан ском је зи ку. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.16. 3.16. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да ПУ „М. Ц.” у П. ни је по ну ди ла до ка зе да је из вр ши ла ан ке ти ра ње ро ди те-ми шље ња да ПУ „М. Ц.” у П. ни је по ну ди ла до ка зе да је из вр ши ла ан ке ти ра ње ро ди те-
ља, те је, у кон крет ном слу чај по сту пи ла дис кри ми на тор но пре ма де ци бо шњач ке на-ља, те је, у кон крет ном слу чај по сту пи ла дис кри ми на тор но пре ма де ци бо шњач ке на-
ци о нал ност. 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 ци о нал ност. 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 чи ње ни цу да је на-укло ни ти по сле ди це дис кри ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је на-
став на го ди на за вр ше на. став на го ди на за вр ше на. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да ан ке ти ра ро ди те ље, од но сно ста ра те ље де це бо шњач ке на ци о нал но сти Про пу шта њем да ан ке ти ра ро ди те ље, од но сно ста ра те ље де це бо шњач ке на ци о нал но сти 
да ли же ле да њи хо ва де ца по ха ђа ју пред школ ски про грам на бо сан ском је зи ку, ПУ „М. Ц.” у П. да ли же ле да њи хо ва де ца по ха ђа ју пред школ ски про грам на бо сан ском је зи ку, ПУ „М. Ц.” у П. 
пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ПУ „М. Ц.” у П. и ди рек то ру Х. К, као По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ПУ „М. Ц.” у П. и ди рек то ру Х. К, као 
од го вор ном ли цу да:од го вор ном ли цу да:

5.1. 5.1. За на став ну 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи-За на став ну 2014/2015. го ди ну спро ве ду ан ке ту ме ђу ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи-
ма де це ка ко би се утвр ди ло да ли по сто ји по тре бан број за ин те ре со ва них ро ди те ља, ма де це ка ко би се утвр ди ло да ли по сто ји по тре бан број за ин те ре со ва них ро ди те ља, 
од но сно ста ра те ља да де ца пред школ ски про грам по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку.од но сно ста ра те ља да де ца пред школ ски про грам по ха ђа ју на бо сан ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо вао вас пит но-Пре ду зму све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо вао вас пит но-
обра зов ни рад на бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре-обра зов ни рад на бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре-
бан број за ин те ре со ва них ро ди те ља/ста ра те ља за пред школ ски про грам на бо сан ском бан број за ин те ре со ва них ро ди те ља/ста ра те ља за пред школ ски про грам на бо сан ском 
је зи ку.је зи ку.

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се. на ци о не про пи се. 
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 По треб но је да ПУ „М. Ц.” у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да ПУ „М. Ц.” у П. 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 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.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- 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-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 ПУ „М. Ц.” у П. не по сту пи по сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ПУ „М. Ц.” у П. 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 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-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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив Т. шко ле у Т. У.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив Т. шко ле у Т. У.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-110/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-110/2014-02 да тум: 30.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Т. школе у Т. У притужби је наведено да су ученици национално вијеће против Т. школе у Т. У притужби је наведено да су ученици 

и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне прии ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне при-
падности јер у Т. школи у Т. није формирано одељење за наставу на босанском јези ку падности јер у Т. школи у Т. није формирано одељење за наставу на босанском јези ку 
и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора Т. школе у Т. наведе и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора Т. школе у Т. наведе  но но 
је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело правилније да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело правилни ке за ке за 
наставу на босанском језику за средње стручне школе, као и да је за увођење настанаставу на босанском језику за средње стручне школе, као и да је за увођење наста ве ве 
на босанском језику потребно формирати шест нових одељења, за које министарство на босанском језику потребно формирати шест нових одељења, за које министарство 
није дало сагласност. У току поступка је утврђено да Т. школа у Т. није извршила акт није дало сагласност. У току поступка је утврђено да Т. школа у Т. није извршила акт 
дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису постојали усдискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису постојали ус-
лови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, лови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за 
средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дасредње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности да-
ла мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. ла мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. 
години, Т. школа у Т. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.години, Т. школа у Т. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив Т. шко ле у Т. У при ту жби је на ве де но да шко ла на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив Т. шко ле у Т. У при ту жби је на ве де но да шко ла 
ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и сви по ха ђа ју на ста ву на срп-ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и сви по ха ђа ју на ста ву на срп-
ском је зи ку.ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – 
Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у Т. шко лу у Т. упи са ло 180 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском да се у Т. шко лу у Т. упи са ло 180 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском 
је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на-је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на-
ста ву на срп ском је зи ку.ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу и обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит-При је по љу и обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит-
ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни. ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни. 

1.4. 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-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 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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње мр И. Д, ди рек-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 мр И. Д, ди рек-
то ра Т. шко ле у Т.то ра Т. шко ле у Т.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра Т. шко ле у Т, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра Т. шко ле у Т, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да шко ла оспо ра ва на во де из при ту жбе;да шко ла оспо ра ва на во де из при ту жбе;

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра вил ни ке за на-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра вил ни ке за на-
ста ву на бо сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле, од но сно, да су до не ти са мо пра вил-ста ву на бо сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле, од но сно, да су до не ти са мо пра вил-
ни ци за гим на зи је и основ не шко ле;ни ци за гим на зи је и основ не шко ле;

да Т. шко ла на став ни план оба вља у мно гим под руч ји ма ра да са раз ли чи тим обра зов-да Т. шко ла на став ни план оба вља у мно гим под руч ји ма ра да са раз ли чи тим обра зов-
ним про фи ли ма, и то: еко но ми ја, са о бра ћај, ма шин ство, ин фор ма ти ка, шу мар ство, тек-ним про фи ли ма, и то: еко но ми ја, са о бра ћај, ма шин ство, ин фор ма ти ка, шу мар ство, тек-
стил ство и елек тро тех ни ка. Из тог раз ло га је на став ни план и про грам раз ли чит у осам стил ство и елек тро тех ни ка. Из тог раз ло га је на став ни план и про грам раз ли чит у осам 
оде ље ња, ко ја се не мо гу спа ја ти, а чи ње ни ца је да у сва ком оде ље њу има по не ко ли ко оде ље ња, ко ја се не мо гу спа ја ти, а чи ње ни ца је да у сва ком оде ље њу има по не ко ли ко 
ђа ка ко ји би на ста ву по ха ђа ла на срп ском је зи ку;ђа ка ко ји би на ста ву по ха ђа ла на срп ском је зи ку;

да уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ства ра по тре бу за још шест но вих оде ље ња да уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ства ра по тре бу за још шест но вих оде ље ња 
у шко ли, а да ми ни стар ство ни је са гла сно да при хва ти та кав зах тев шко ле, јер из и-у шко ли, а да ми ни стар ство ни је са гла сно да при хва ти та кав зах тев шко ле, јер из и-
ску је ви ше ма те ри јал них тро шко ва и још учи о нич ког про сто ра, као и ор га ни зо ва ње ску је ви ше ма те ри јал них тро шко ва и још учи о нич ког про сто ра, као и ор га ни зо ва ње 
на ста ве за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти ко ји не же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан-на ста ве за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти ко ји не же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан-
ском је зи ку;ском је зи ку;
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да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до са да одо бри ло уџ бе ни ке да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до са да одо бри ло уџ бе ни ке 
из два пред ме та на бо сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле, уз на по ме ну да је Т. шко-из два пред ме та на бо сан ском је зи ку за сред ње струч не шко ле, уз на по ме ну да је Т. шко-
ли по треб но 86 раз ли чи тих уџ бе ни ка. ли по треб но 86 раз ли чи тих уџ бе ни ка. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у Т. шко ли у Т. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-Не спор но је да у Т. шко ли у Т. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-
ва на бо сан ском је зи ку.ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, 
Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. шко лу у Т. у пр ви раз ред упи са ло Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. шко лу у Т. у пр ви раз ред упи са ло 
укуп но 196 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 180 укуп но 196 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 180 
уче ни ка/ца.уче ни ка/ца.

2.3. 2.3. Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-
вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно да су вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно да су 
до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 
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3.4. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-
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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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на Од ред ба ма 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 на став-став-
не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, 
део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-
ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. 
Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и 
oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, 
дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa 
припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и 
мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. 

3.10. 3.10. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 Т. шко ла у Т, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке бо шњач-је Т. шко ла у Т, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке бо шњач-
ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о нал но сти. ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о нал но сти. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на-
ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни 
пла но ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма За ко на о осно ва ма пла но ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма За ко на о осно ва ма 
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си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но-си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но-
си на став не пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за си на став не пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за 
струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део 
на став них пла но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна-на став них пла но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна-
чи да су за на став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна чи да су за на став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна 
два до но си о ца на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о-два до но си о ца на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о-
бра зов них пред ме та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме бра зов них пред ме та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме 
струч них пред ме та – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва-струч них пред ме та – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва-
ње и обра зо ва ње од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња ње и обра зо ва ње од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња 
не спор но је да на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји се шко лу ју у Т. не спор но је да на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји се шко лу ју у Т. 
шко ли у Т. ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је шко ли у Т. ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је 
у над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на у над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на 
и про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко и про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко 
не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан-за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

3.14. 3.14. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је у из ја шње њу ди рек то ра шко ле По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је у из ја шње њу ди рек то ра шко ле 
на ве де но да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је са гла сно да се на ве де но да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је са гла сно да се 
у Т. шко ли у Т. обра зу је шест но вих оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку. С об зи ром у Т. шко ли у Т. обра зу је шест но вих оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку. С об зи ром 
да да у при ло гу из ја шње ња ни су до ста вље ни до ка зи да се шко ла обра ти ла ми ни стар ству са у при ло гу из ја шње ња ни су до ста вље ни до ка зи да се шко ла обра ти ла ми ни стар ству са 
овим зах те вом, по сту па ње ми ни стар ства у кон крет ном слу ча ју ни је мо гу ће ана ли зи ра ти. овим зах те вом, по сту па ње ми ни стар ства у кон крет ном слу ча ју ни је мо гу ће ана ли зи ра ти. 

3.15. 3.15. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном 
слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Т. шко ли у Т. из ја сни ло се 180 уче ни ка и уче-слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Т. шко ли у Т. из ја сни ло се 180 уче ни ка и уче-
ни ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње ни ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње 
на ста ве на ма тер њем је зи ку. на ста ве на ма тер њем је зи ку. 

3.16. 3.16. По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но 
је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-
став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-
не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два 
је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње 
струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Т. шко ла у Т. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре-је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Т. шко ла у Т. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре-
ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
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прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.18. 3.18. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.19. 3.19. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Т. шко ла у Т. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. С ми шље ња да Т. шко ла у Т. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. С 
об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар ства об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них пла-про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них пла-
но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по себ-но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по себ-
ног по ступ ка.ног по ступ ка.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Т. шко ла у Т. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Т. шко ла у Т. 
ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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. њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та. 
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ве ћа про тив У. шко ле у Н. П.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ве ћа про тив У. шко ле у Н. П.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-112/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-112/2014-02 да тум: 30.6.2014.

М ишљ ење М ишљ ење 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против У. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици национално вијеће против У. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици 

и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне прии ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне при-
падности јер у У. школи у Н. П. није формирано одељење за наставу на босанском падности јер у У. школи у Н. П. није формирано одељење за наставу на босанском 
језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора У. школе језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора У. школе 
у Н. П. наведено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није у Н. П. наведено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
донело правилнике за наставу на босанском језику за средње стручне школе. У току донело правилнике за наставу на босанском језику за средње стручне школе. У току 
поступка је утврђено да У. школа у Н. П. није извршила акт дискриминације ученика поступка је утврђено да У. школа у Н. П. није извршила акт дискриминације ученика 
бошњачке националне припадности, јер нису постојали услови за организовање бошњачке националне припадности, јер нису постојали услови за организовање 
наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за средње стручно развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за средње стручно 
образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење 
да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. години,да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. години,
У. школа у Н. П. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.У. школа у Н. П. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив У. шко ле у Н. П. У при ту жби је на ве де но да шко ла на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив У. шко ле у Н. П. У при ту жби је на ве де но да шко ла 
ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју на ста ву на ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју на ста ву на 
срп ском је зи ку.срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – 
Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у У. шко ле у Н. П. упи сао 21 уче ник ко ји се опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи-да се у У. шко ле у Н. П. упи сао 21 уче ник ко ји се опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи-
ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на ста ву ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на ста ву 
на срп ском је зи ку.на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-
ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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 И. Ћ, ди рек то ра 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 И. Ћ, ди рек то ра 
У. шко ле у Н. П.У. шко ле у Н. П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра У. шко ле у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра У. шко ле у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да се за оба вља ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су сте кли ни ма те ри јал ни ни тех нич ки да се за оба вља ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су сте кли ни ма те ри јал ни ни тех нич ки 
усло ви;усло ви;

да у сред њим струч ним шко ла ма за 2013/2014. го ди ну ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти из во-да у сред њим струч ним шко ла ма за 2013/2014. го ди ну ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти из во-
ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, због не до ста та ка на став них пла но ва и про гра ма, јер ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, због не до ста та ка на став них пла но ва и про гра ма, јер 
ни за је дан пред мет ко ји се из у ча ва у сред њој струч ној шко ли ни је ура ђен на став ни план ни за је дан пред мет ко ји се из у ча ва у сред њој струч ној шко ли ни је ура ђен на став ни план 
и про грам на бо сан ском је зи ку;и про грам на бо сан ском је зи ку;

да шко ла не ма ни про стор них мо гућ но сти за спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, да шко ла не ма ни про стор них мо гућ но сти за спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, 
јер оте жа но спро во ди на ста ву с об зи ром на број оде ље ња и тра жи ре ше ње за про ши ре-јер оте жа но спро во ди на ста ву с об зи ром на број оде ље ња и тра жи ре ше ње за про ши ре-
ње про стор них мо гућ но сти за аде кват но спро во ђе ње на ста ве.ње про стор них мо гућ но сти за аде кват но спро во ђе ње на ста ве.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у У. шко ли у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на-Не спор но је да у У. шко ли у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на-
ста ва на бо сан ском је зи ку.ста ва на бо сан ском је зи ку.
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2.2. 2.2. Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-
ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у У. шко ли у Н. П. у пр ви раз ред упи са ло укуп-ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у У. шко ли у Н. П. у пр ви раз ред упи са ло укуп-
но 115 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја снио 21 уче ник/ца.но 115 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја снио 21 уче ник/ца.

2.3. 2.3. Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-
вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су 
до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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, 
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кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на став-Од ред ба ма 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 на став-
не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, 
део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-
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ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. 
Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и 
oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, 
дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa 
припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и 
мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. 

3.10. 3.10. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 У. шко ла у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке ли је У. шко ла у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке 
бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-
нал но сти. нал но сти. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на ста-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на ста-
ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни пла но-ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни пла но-
ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма 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 На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не 
пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра-пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра-
зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла-зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла-
но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на-но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на-
став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца 
на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме-на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме-
та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та 
– ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње 
од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња не спор но је да од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња не спор но је да 
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на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји се шко лу ју у У. шко ли у Н. П. на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји се шко лу ју у У. шко ли у Н. П. 
ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је у над ле жно-ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је у над ле жно-
сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на и про гра ма, сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на и про гра ма, 
шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко не по сто је шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко не по сто је 
на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном 
слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у У. шко ли у Н. П. из ја снио се 21 уче ник/ца, чи ме слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у У. шко ли у Н. П. из ја снио се 21 уче ник/ца, чи ме 
је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње на ста ве на ма-је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње на ста ве на ма-
тер њем је зи ку. тер њем је зи ку. 

3.15. 3.15. По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но 
је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-
став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-
не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два 
је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње 
струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју У. шко ла у Н. П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју У. шко ла у Н. П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но 
пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-
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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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да У. шко ла у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци-ми шље ња да У. шко ла у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци-
је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар-је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них 
пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по-пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по-
себ ног по ступ ка. себ ног по ступ ка. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, У. шко ла у Н. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, У. шко ла у Н. 
П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  125

При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив гим на зи јеПри ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив гим на зи је
Ј. Л. у С. због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стиЈ. Л. у С. због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-109/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-109/2014-02 да тум: 30.6.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Гимназије „Ј. Л.” у С. У притужби је наведено да национално вијеће против Гимназије „Ј. Л.” у С. У притужби је наведено да 

су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу насу ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу на-
цио налне припадности јер у Гимназији „Ј. Л.” у С. није организована настава на бо-цио налне припадности јер у Гимназији „Ј. Л.” у С. није организована настава на бо-
санском језику и да сви ученици и ученице похађају наставу на српском језику. У санском језику и да сви ученици и ученице похађају наставу на српском језику. У 
изјашњењу директора Гимназије наведено је да је спроведена анкета међу ученицима изјашњењу директора Гимназије наведено је да је спроведена анкета међу ученицима 
и ученицама школе и да се 81 ученик/ца определио за наставу на босанском језику. и ученицама школе и да се 81 ученик/ца определио за наставу на босанском језику. 
Даље је наведено да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није одоДаље је наведено да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није одо-
брило промену плана уписа, односно, да се уместо одобрена четири одељења, форбрило промену плана уписа, односно, да се уместо одобрена четири одељења, фор-
мира пет одељења првог разреда. У току поступка је утврђено да настава на босанском мира пет одељења првог разреда. У току поступка је утврђено да настава на босанском 
језику није организована јер Министарство просвете, науке и технолошког развоја језику није организована јер Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
није дало сагласност да се промени план уписа. Због тога је Повереница за заштиту није дало сагласност да се промени план уписа. Због тога је Повереница за заштиту 
равноправности дала мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику равноправности дала мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику 
у школској 2013/2014. години за ученике и ученице бошњачке националности, Гиу школској 2013/2014. години за ученике и ученице бошњачке националности, Ги-
мназија „Ј. Л.” у С. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.мназија „Ј. Л.” у С. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Гим на зи је „Ј. Л.” у С. У при ту жби је на ве де но да су Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Гим на зи је „Ј. Л.” у С. У при ту жби је на ве де но да су 
у гим на зи ји фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку, али да се на ста ва од-у гим на зи ји фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку, али да се на ста ва од-
ви ја на срп ском је зи ку. ви ја на срп ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти на ста ва на срп ском је зи-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти на ста ва на срп ском је зи-
ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло Пра вил ник о до пу ни да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло Пра вил ник о до пу ни 
пра вил ни ка о на став ном про гра му за гим на зи је, ко јим је у про грам обра зо ва ња за пр ви пра вил ни ка о на став ном про гра му за гим на зи је, ко јим је у про грам обра зо ва ња за пр ви 
раз ред гим на зи је за све сме ро ве до дат пред мет – Бо сан ски је зик и књи жев ност и Пра-раз ред гим на зи је за све сме ро ве до дат пред мет – Бо сан ски је зик и књи жев ност и Пра-
вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо-вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо-
ва ња и вас пи та ња и за пр ви раз ред гим на зи је;ва ња и вас пи та ња и за пр ви раз ред гим на зи је;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да се у Гим на зи ју „Ј. Л.” у С. упи сао 81 уче ник/ца чи ји су се ро ди те љи опре де ли ли за на-да се у Гим на зи ју „Ј. Л.” у С. упи сао 81 уче ник/ца чи ји су се ро ди те љи опре де ли ли за на-
ста ву на бо сан ском је зи ку, да су фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку, ста ву на бо сан ском је зи ку, да су фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку, 
али се на ста ва у овим оде ље њи ма од ви ја на срп ском је зи ку.али се на ста ва у овим оде ље њи ма од ви ја на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-
ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње М. Б, ди рек то ра 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 М. Б, ди рек то ра 
Гим на зи је „Ј. Л.” у С.Гим на зи је „Ј. Л.” у С.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра гим на зи је, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра гим на зи је, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да ни су тач ни на во ди да се у оде ље њи ма ко ја су фор ми ра на на бо сан ском је зи ку из во ди да ни су тач ни на во ди да се у оде ље њи ма ко ја су фор ми ра на на бо сан ском је зи ку из во ди 
на ста ва на срп ском је зи ку;на ста ва на срп ском је зи ку;

да је шко ла, у са гла сно сти са је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве, до ста ви ла ми ни стар ству да је шко ла, у са гла сно сти са је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве, до ста ви ла ми ни стар ству 
до 31. де цем бра 2012. го ди не Пред лог пла на упи са у пр ви раз ред за школ ску 2013/2014. до 31. де цем бра 2012. го ди не Пред лог пла на упи са у пр ви раз ред за школ ску 2013/2014. 
го ди ну. Пред ло же но је да се у гим на зи ју упи ше 120 уче ни ка/ца у че ти ри оде ље ња пр вог го ди ну. Пред ло же но је да се у гим на зи ју упи ше 120 уче ни ка/ца у че ти ри оде ље ња пр вог 
раз ре да;раз ре да;

да је ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Од лу ком о упи су уче ни ка у сред-да је ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Од лу ком о упи су уче ни ка у сред-
ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну бр. 611-00-2151/2013-03 од 31. мар та 2013. го-ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну бр. 611-00-2151/2013-03 од 31. мар та 2013. го-
ди не, утвр дио број уче ни ка ко ји ће се упи са ти у пр ви раз ред сред њих шко ла на те ри то-ди не, утвр дио број уче ни ка ко ји ће се упи са ти у пр ви раз ред сред њих шко ла на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је по шко ла ма, под руч ји ма ра да, обра зов ним про фи ли ма и тра ја њу ри ји Ре пу бли ке Ср би је по шко ла ма, под руч ји ма ра да, обра зов ним про фи ли ма и тра ја њу 
обра зо ва ња за школ ску 2013/2014. го ди ну. На осно ву ове од лу ке, Гим на зи ји „Ј. Л.” у С, обра зо ва ња за школ ску 2013/2014. го ди ну. На осно ву ове од лу ке, Гим на зи ји „Ј. Л.” у С, 
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одо бре но је да упи ше 120 уче ни ка, рас по ре ђе них у че ти ри оде ље ња, без озна ке је зи ка;одо бре но је да упи ше 120 уче ни ка, рас по ре ђе них у че ти ри оде ље ња, без озна ке је зи ка;

да се у ан ке ти 81 уче ник/ро ди тељ пр вог раз ре да из ја снио за на ста ву на бо сан ском је зи ку да се у ан ке ти 81 уче ник/ро ди тељ пр вог раз ре да из ја снио за на ста ву на бо сан ском је зи ку 
и да је на осно ву то га би ло по треб но из ме ни ти План упи са за школ ску 2013/2014. го ди ну;и да је на осно ву то га би ло по треб но из ме ни ти План упи са за школ ску 2013/2014. го ди ну;

да је гим на зи ја под не ла зах тев Школ ској упра ви у Но вом Па за ру да уме сто пла ни ра них да је гим на зи ја под не ла зах тев Школ ској упра ви у Но вом Па за ру да уме сто пла ни ра них 
че ти ри оде ље ња, ми ни стар ство одо бри фор ми ра ње пет оде ље ња – два на срп ском је-че ти ри оде ље ња, ми ни стар ство одо бри фор ми ра ње пет оде ље ња – два на срп ском је-
зи ку и три на бо сан ском је зи ку;зи ку и три на бо сан ском је зи ку;

да ни је до би ла од го вор ни са гла сност на из ме ну Пла на упи са за школ ску 2013/2014. го-да ни је до би ла од го вор ни са гла сност на из ме ну Пла на упи са за школ ску 2013/2014. го-
ди ну, па је гим на зи ја и дру ги пут упу ти ла зах тев за при зна ва ње и про ме ну Пла на упи са ди ну, па је гим на зи ја и дру ги пут упу ти ла зах тев за при зна ва ње и про ме ну Пла на упи са 
за школ ску 2013/2014. го ди ну бр. 73-02/13 од 3. сеп тем бра 2013. го ди не Школ ској упра-за школ ску 2013/2014. го ди ну бр. 73-02/13 од 3. сеп тем бра 2013. го ди не Школ ској упра-
ви у Но вом Па за ру, Школ ској упра ви у Ужи цу и Ми ни стар ству про све те на у ке и тех но ло-ви у Но вом Па за ру, Школ ској упра ви у Ужи цу и Ми ни стар ству про све те на у ке и тех но ло-
шког раз во ја;шког раз во ја;

да до по чет ка го ди не ни је до би ла са гла сност од ми ни стар ства, због че га је фор ми ра ла да до по чет ка го ди не ни је до би ла са гла сност од ми ни стар ства, због че га је фор ми ра ла 
че ти ри оде ље ња пр вог раз ре да, ка ко је и пред ви ђе но Од лу ком о упи су уче ни ка у сред-че ти ри оде ље ња пр вог раз ре да, ка ко је и пред ви ђе но Од лу ком о упи су уче ни ка у сред-
ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну;ње шко ле за школ ску 2013/2014. го ди ну;

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до пи сом бр. 021-00-57/2013-да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до пи сом бр. 021-00-57/2013-
06/01 од 15. ја ну а ра 2014. го ди не, по зах те ву Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа, да ло са гла-06/01 од 15. ја ну а ра 2014. го ди не, по зах те ву Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа, да ло са гла-
сност на спро во ђе ње при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у че ти ри вас пит но-обра-сност на спро во ђе ње при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у че ти ри вас пит но-обра-
зов не уста но ве, ме ђу ко ји ма је и Гим на зи ја „Ј. Л.” у С;зов не уста но ве, ме ђу ко ји ма је и Гим на зи ја „Ј. Л.” у С;

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку уве де на у два оде ље ња пр вог раз ре да од да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку уве де на у два оде ље ња пр вог раз ре да од 
20. ја ну а ра 2014. го ди не;20. ја ну а ра 2014. го ди не;

да је гим на зи ја под не ла зах тев ми ни стар ству бр. 07-02/2014 од 22. ја ну а ра 2014. го ди-да је гим на зи ја под не ла зах тев ми ни стар ству бр. 07-02/2014 од 22. ја ну а ра 2014. го ди-
не за да ва ње струч ног упут ства, с об зи ром да За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и не за да ва ње струч ног упут ства, с об зи ром да За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња и За кон о сред њем обра зо ва њу не по зна ју „при прем ну на ста ву” за би ло ко-вас пи та ња и За кон о сред њем обра зо ва њу не по зна ју „при прем ну на ста ву” за би ло ко-
ји пред мет. Шко ла ни је до би ла од го вор до да на до ста вља ња из ја шње ња на на во де из ји пред мет. Шко ла ни је до би ла од го вор до да на до ста вља ња из ја шње ња на на во де из 
при ту жбе.при ту жбе.

1.6. 1.6. У при ло гу из ја шње ња до ста вљен је: план упи са Гим на зи је „Ј. Л.” у С. број 110-02/12 од У при ло гу из ја шње ња до ста вљен је: план упи са Гим на зи је „Ј. Л.” у С. број 110-02/12 од 
24. де цем бра 2012. го ди не; за пи сник Про свет не ин спек ци је број 614-18 од 18. мар та 24. де цем бра 2012. го ди не; за пи сник Про свет не ин спек ци је број 614-18 од 18. мар та 
2014. го ди не; Пред лог за фор ми ра ње оде ље ња пр вог раз ре да на осно ву из ја шња ва ња 2014. го ди не; Пред лог за фор ми ра ње оде ље ња пр вог раз ре да на осно ву из ја шња ва ња 
уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву од 16. ју ла 2013. го ди не; Зах тев за фи-уче ни ка на ко јем је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву од 16. ју ла 2013. го ди не; Зах тев за фи-
нан си ра ње јед ног оде ље ња пр вог раз ре да пре ко пла на упи са, на осно ву из ја шња ва ња нан си ра ње јед ног оде ље ња пр вог раз ре да пре ко пла на упи са, на осно ву из ја шња ва ња 
ро ди те ља и уче ни ка на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ству број 73-02/13 од 3. сеп тем-ро ди те ља и уче ни ка на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ству број 73-02/13 од 3. сеп тем-
бра 2013. го ди не и број 73-02/13-01 од 28. но вем бра 2013. го ди не; до пис Ми ни стар ства бра 2013. го ди не и број 73-02/13-01 од 28. но вем бра 2013. го ди не; до пис Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја број 021-00-57/2013-06/01 од 15. ја ну а ра 2014. про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја број 021-00-57/2013-06/01 од 15. ја ну а ра 2014. 
го ди не; фо то ко пи ја ди пло ме Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ди рек то ру гим на зи је М. го ди не; фо то ко пи ја ди пло ме Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ди рек то ру гим на зи је М. 
Б, за успе шно спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и Б, за успе шно спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и 
зах те ви за да ва ње струч ног упут ства број 07-02/2014 од 22. ја ну а ра 2014. го ди не и број зах те ви за да ва ње струч ног упут ства број 07-02/2014 од 22. ја ну а ра 2014. го ди не и број 
05-01/10-2014 од 27. фе бру а ра 2014. го ди не.05-01/10-2014 од 27. фе бру а ра 2014. го ди не.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да је у Гим на зи ји „Ј. Л.” у С. спро ве де на ан ке та ме ђу уче ни ци ма и да се 81, Не спор но је да је у Гим на зи ји „Ј. Л.” у С. спро ве де на ан ке та ме ђу уче ни ци ма и да се 81, 
од укуп но 120 уче ни ка/ца, из ја снио за на ста ву на бо сан ском је зи ку. од укуп но 120 уче ни ка/ца, из ја снио за на ста ву на бо сан ском је зи ку. 
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2.2. 2.2. Уви дом у при ло ге ко је је до ста ви ла гим на зи ја утвр ђе но је да се 16. ју ла 2013. го ди не, Уви дом у при ло ге ко је је до ста ви ла гим на зи ја утвр ђе но је да се 16. ју ла 2013. го ди не, 
шко ла обра ти ла Школ ској упра ви у Но вом Па за ру са пред ло гом за фор ми ра ње три оде-шко ла обра ти ла Школ ској упра ви у Но вом Па за ру са пред ло гом за фор ми ра ње три оде-
ље ња пр вог раз ре да за на ста ву на бо сан ском је зи ку и два за на ста ву на срп ском је зи-ље ња пр вог раз ре да за на ста ву на бо сан ском је зи ку и два за на ста ву на срп ском је зи-
ку. Та ко ђе, утвр ђе но је да се шко ла 3. сеп тем бра 2013. го ди не обра ти ла ми ни стар ству, ку. Та ко ђе, утвр ђе но је да се шко ла 3. сеп тем бра 2013. го ди не обра ти ла ми ни стар ству, 
Школ ској упра ви у Ужи цу и Школ ској упра ви у Но вом Па за ру, са зах те вом за фи нан си ра-Школ ској упра ви у Ужи цу и Школ ској упра ви у Но вом Па за ру, са зах те вом за фи нан си ра-
ње јед ног оде ље ња пр вог раз ре да пре ко пла на упи са, а на осно ву из ја шња ва ња ро ди-ње јед ног оде ље ња пр вог раз ре да пре ко пла на упи са, а на осно ву из ја шња ва ња ро ди-
те ља и уче ни ка на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву. Исти зах тев шко ла је по но ви ла те ља и уче ни ка на ком је зи ку же ле да слу ша ју на ста ву. Исти зах тев шко ла је по но ви ла 
13. но вем бра 2013. го ди не ми ни стар ству, а 28. но вем бра 2013. го ди не Школ ској упра ви 13. но вем бра 2013. го ди не ми ни стар ству, а 28. но вем бра 2013. го ди не Школ ској упра ви 
у Ужи цу и Школ ској упра ви у Но вом Па за ру.у Ужи цу и Школ ској упра ви у Но вом Па за ру.

2.3. 2.3. Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја број 021-00-Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја број 021-00-
57/2013-06/01 од 15. ја ну а ра 2014. го ди не утвр ђе но је да ми ни стар ство да ло са гла сност 57/2013-06/01 од 15. ја ну а ра 2014. го ди не утвр ђе но је да ми ни стар ство да ло са гла сност 
на спро во ђе ње при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у че ти ри обра зов но-вас пит не на спро во ђе ње при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у че ти ри обра зов но-вас пит не 
уста но ве, ме ђу ко јим је и Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, у два оде ље ња пр вог раз ре да. Да ље, на-уста но ве, ме ђу ко јим је и Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, у два оде ље ња пр вог раз ре да. Да ље, на-
ве де но је да ће се при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку спро во ди ти од по чет ка дру-ве де но је да ће се при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку спро во ди ти од по чет ка дру-
гог по лу го ди шта до кра ја школ ске 2013/2014. го ди не, као и да ће евен ту ал не до дат не гог по лу го ди шта до кра ја школ ске 2013/2014. го ди не, као и да ће евен ту ал не до дат не 
тро шко ве за спро во ђе ње при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку сно си ти Бо шњач ко тро шко ве за спро во ђе ње при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку сно си ти Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће.на ци о нал но ви је ће.

2.4. 2.4. Уви дом у ди пло му Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа утвр ђе но је да је 21. фе бру а ра 2014. Уви дом у ди пло му Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа утвр ђе но је да је 21. фе бру а ра 2014. 
го ди не, у Но вом Па за ру, ди рек то ру гим на зи је „Ј. Л.” у С., до де ље на ди пло ма за успе шно го ди не, у Но вом Па за ру, ди рек то ру гим на зи је „Ј. Л.” у С., до де ље на ди пло ма за успе шно 
спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.5. 2.5. Утвр ђе но је да се шко ла 22. ја ну а ра и 27. фе бру а ра 2014. го ди не обра ти ла Ми ни стар ству Утвр ђе но је да се шко ла 22. ја ну а ра и 27. фе бру а ра 2014. го ди не обра ти ла Ми ни стар ству 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до пи си ма ко ји ма је тра жи ла струч но упут ство о на-про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до пи си ма ко ји ма је тра жи ла струч но упут ство о на-
чи ну спро во ђе ња при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку, као и ту ма че ње на ком је зи ку ће чи ну спро во ђе ња при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку, као и ту ма че ње на ком је зи ку ће 
из да ти све до чан ства уче ни ци ма ко ји по ха ђа ју при прем ну на ста ву на бо сан ском је зи ку. из да ти све до чан ства уче ни ци ма ко ји по ха ђа ју при прем ну на ста ву на бо сан ском је зи ку. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 
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3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.
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3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се на ста ва и обра зов но-За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се на ста ва и обра зов но-
вас пит ни рад оства ру ју на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не вас пит ни рад оства ру ју на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не 
оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли-оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли-
ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да 
шко ла мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма-шко ла мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма-
њи не, од но сно, дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла-њи не, од но сно, дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла-
сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при-сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при-
ба вље ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ба вље ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, 
ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка 
на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре. на ци о нал не кул ту ре. 

3.10. 3.10. Истим за ко ном про пи са но је да се на ста ва из во ди у оде ље њу до 30 уче ни ка. Да ље, Истим за ко ном про пи са но је да се на ста ва из во ди у оде ље њу до 30 уче ни ка. Да ље, 
про пи са но је да шко ла чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од-про пи са но је да шко ла чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од-
но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до 31. де цем бра пред ла же ми ни стар ству број но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до 31. де цем бра пред ла же ми ни стар ству број 
уче ни ка за упис, пре ко школ ских упра ва. У по ступ ку утвр ђи ва ња бро ја уче ни ка за упис уче ни ка за упис, пре ко школ ских упра ва. У по ступ ку утвр ђи ва ња бро ја уче ни ка за упис 
у шко лу у ко јој се на ста ва из во ди на је зи ку на ци о нал не ма њи не, на ци о нал ни са вет на-у шко лу у ко јој се на ста ва из во ди на је зи ку на ци о нал не ма њи не, на ци о нал ни са вет на-
ци о нал не ма њи не да је ми шље ње. Уко ли ко на ци о нал ни са вет на ци о нал не ма њи не не ци о нал не ма њи не да је ми шље ње. Уко ли ко на ци о нал ни са вет на ци о нал не ма њи не не 
до ста ви ми шље ње у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва, сма тра се да је ми шље-до ста ви ми шље ње у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва, сма тра се да је ми шље-
ње да то. Ми ни стар ство до но си од лу ку о бро ју уче ни ка за упис у шко ле чи ји је осни вач ње да то. Ми ни стар ство до но си од лу ку о бро ју уче ни ка за упис у шко ле чи ји је осни вач 
Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до 
31. мар та. 31. мар та. 

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.12. 3.12. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се на ста ва из во ди у оде ље њу до 30 уче ни ка, као и да оде ље ње не ња и про пи са но је да се на ста ва из во ди у оде ље њу до 30 уче ни ка, као и да оде ље ње не 
мо же има ти ма ње од 15 уче ни ка. За при зна ва ње ма њег, од но сно ве ћег бро ја уче ни ка мо же има ти ма ње од 15 уче ни ка. За при зна ва ње ма њег, од но сно ве ћег бро ја уче ни ка 
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у оде ље њу од про пи са ног, шко ла се, уз обра зло же ње, обра ћа ре сор ном ми ни стар ству у оде ље њу од про пи са ног, шко ла се, уз обра зло же ње, обра ћа ре сор ном ми ни стар ству 
пре ко над ле жне школ ске упра ве.пре ко над ле жне школ ске упра ве.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. 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 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 Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке је Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке 
бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-
нал но сти за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.нал но сти за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку.

3.14. 3.14. Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-
ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац 
при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да је шко ла из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни-при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да је шко ла из вр ши ла акт дис кри ми на ци је уче ни-
ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. 
Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и оба ве за Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и оба ве за 
ни је до шло, ле жи на шко ли. Под но си лац при ту жбе је учи нио ве ро ват ним акт дис кри ми-ни је до шло, ле жи на шко ли. Под но си лац при ту жбе је учи нио ве ро ват ним акт дис кри ми-
на ци је, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да је не спор но на ци је, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да је не спор но 
да на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ни је да на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ни је 
ор га ни зо ва на. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед-ор га ни зо ва на. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед-
на ко сти сно си Гим на зи ја „Ј. Л.” у С. У скла ду са тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це на ко сти сно си Гим на зи ја „Ј. Л.” у С. У скла ду са тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це 
и до ка зи ко је је шко ла по ну ди ла у при лог тврд њи да ни је из вр шен акт дис кри ми на ци је, и до ка зи ко је је шко ла по ну ди ла у при лог тврд њи да ни је из вр шен акт дис кри ми на ци је, 
пру жа ју до вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због пру жа ју до вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због 
ко јих ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.ко јих ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

3.15. 3.15. У из ја шње њу ди рек то ра гим на зи је на ве де но је да на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор-У из ја шње њу ди рек то ра гим на зи је на ве де но је да на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор-
га ни зо ва на јер шко ла ни је до би ла са гла сност од ми ни стар ства да фор ми ра до дат но га ни зо ва на јер шко ла ни је до би ла са гла сност од ми ни стар ства да фор ми ра до дат но 
оде ље ње и ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку у три оде ље ња, а у два на срп ском оде ље ње и ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку у три оде ље ња, а у два на срп ском 
је зи ку. За кон ским про пи си ма уре ђе но је да шко ла до 31. де цем бра, пред ла же ми ни-је зи ку. За кон ским про пи си ма уре ђе но је да шко ла до 31. де цем бра, пред ла же ми ни-
стар ству број уче ни ка за упис, пре ко школ ских упра ва, а да ми ни стар ство до но си од лу-стар ству број уче ни ка за упис, пре ко школ ских упра ва, а да ми ни стар ство до но си од лу-
ку о бро ју уче ни ка за упис у шко ле до 31. мар та. Та ко ђе, про пи са но је и да оде ље ње у ку о бро ју уче ни ка за упис у шко ле до 31. мар та. Та ко ђе, про пи са но је и да оде ље ње у 
сред њој шко ли не мо же има ти ви ше од 30 уче ни ка/ца и да је за при зна ва ње ве ћег бро ја сред њој шко ли не мо же има ти ви ше од 30 уче ни ка/ца и да је за при зна ва ње ве ћег бро ја 
уче ни ка у оде ље њу по треб на са гла сност ми ни стар ства. У при ло гу из ја шње ња до ста вље-уче ни ка у оде ље њу по треб на са гла сност ми ни стар ства. У при ло гу из ја шње ња до ста вље-
ни су до ка зи ко ји пот кре пљу ју на во де да је шко ла за тра жи ла са гла сност ми ни стар ства ни су до ка зи ко ји пот кре пљу ју на во де да је шко ла за тра жи ла са гла сност ми ни стар ства 
за про ме ну пла на упи са. На и ме, на кон што се 81 уче ник/ца из ја снио да же ли да слу ша за про ме ну пла на упи са. На и ме, на кон што се 81 уче ник/ца из ја снио да же ли да слу ша 
на ста ву на бо сан ском је зи ку, шко ла се обра ти ла ми ни стар ству тра же ћи одо бре ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку, шко ла се обра ти ла ми ни стар ству тра же ћи одо бре ње за 
фор ми ра ње још јед ног оде ље ња пр вог раз ре да, ка ко би уче ни ке/це рас по ре ди ла у три фор ми ра ње још јед ног оде ље ња пр вог раз ре да, ка ко би уче ни ке/це рас по ре ди ла у три 
оде ље ња са на ста вом на бо сан ском је зи ку и у два на срп ском је зи ку. Та ко ђе, при ло же ни оде ље ња са на ста вом на бо сан ском је зи ку и у два на срп ском је зи ку. Та ко ђе, при ло же ни 
су до ка зи ко ји пот кре пљу ју на во де да је зах тев по но вљен. На овај на чин шко ла је по-су до ка зи ко ји пот кре пљу ју на во де да је зах тев по но вљен. На овај на чин шко ла је по-
ка за ла спрем ност да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку, али би фор ми ра ње пе тог ка за ла спрем ност да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку, али би фор ми ра ње пе тог 
оде ље ња пр вог раз ре да без са гла сно сти ми ни стар ства, би ло у су прот но сти са за ко ном оде ље ња пр вог раз ре да без са гла сно сти ми ни стар ства, би ло у су прот но сти са за ко ном 
и под за кон ским ак ти ма. С об зи ром на све на ве де но, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав-и под за кон ским ак ти ма. С об зи ром на све на ве де но, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав-
но сти је ста ва да је Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, до ста ви ла до ка зе ко ји пру жа ју до вољ но осно ва но сти је ста ва да је Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, до ста ви ла до ка зе ко ји пру жа ју до вољ но осно ва 
за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је ор га ни зо ва ла за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је ор га ни зо ва ла 
на ста ву на бо сан ском је зи ку.на ста ву на бо сан ском је зи ку.

3.16. 3.16. Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до пи сом од 15. ја ну а ра 2014. го-Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до пи сом од 15. ја ну а ра 2014. го-
ди не, да ло је са гла сност да Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, по ред још три обра зов но-вас пит не уста-ди не, да ло је са гла сност да Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, по ред још три обра зов но-вас пит не уста-
но ве, ор га ни зу је „при прем ну на ста ву” на бо сан ском је зи ку од по чет ка дру гог по лу го ди-но ве, ор га ни зу је „при прем ну на ста ву” на бо сан ском је зи ку од по чет ка дру гог по лу го ди-
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шта до кра ја школ ске 2013/2014. го ди не, у два оде ље ња пр вог раз ре да. На овај на чин шта до кра ја школ ске 2013/2014. го ди не, у два оде ље ња пр вог раз ре да. На овај на чин 
су на ста ву на бо сан ском је зи ку по ха ђа ли са мо уче ни ци/е два оде ље ња, тј. нај ви ше 60 су на ста ву на бо сан ском је зи ку по ха ђа ли са мо уче ни ци/е два оде ље ња, тј. нај ви ше 60 
уче ни ка/ца. Сто га, ова квим ре ше њем ми ни стар ство ни је омо гу ћи ло да сви уче ни ци и уче ни ка/ца. Сто га, ова квим ре ше њем ми ни стар ство ни је омо гу ћи ло да сви уче ни ци и 
уче ни це ко ји су се из ја сни ли да же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, сво је пра-уче ни це ко ји су се из ја сни ли да же ле да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, сво је пра-
во и оства ре. во и оства ре. 

3.17. 3.17. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем 
је зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род-је зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род-
ним про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на ним про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на 
из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Уче ни ци/е бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Уче ни ци/е бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у 
Гим на зи ји „Ј. Л.” у С. су се из ја сни ли да же ле да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер-Гим на зи ји „Ј. Л.” у С. су се из ја сни ли да же ле да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер-
њем је зи ку. Из тог раз ло га шко ла је ду жна да учи ни све у окви ру сво јих над ле жно сти и њем је зи ку. Из тог раз ло га шко ла је ду жна да учи ни све у окви ру сво јих над ле жно сти и 
у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, да омо гу ћи уче ни ци ма и уче ни ца ма да оства ре пра во у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, да омо гу ћи уче ни ци ма и уче ни ца ма да оства ре пра во 
на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. 

3.18. 3.18. По ред на ве де ног, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по-По ред на ве де ног, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по-
треб но је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше-треб но је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше-
ње на став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ње на став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку 
ма њи не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на ма њи не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на 
два је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра-два је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра-
ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку. Има ју ћи у ви ду да је оства ри ва ње и/ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку. Има ју ћи у ви ду да је оства ри ва ње и/
или фи нан си ра ње на ве де них пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве у над ле жно сти Ми-или фи нан си ра ње на ве де них пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве у над ле жно сти Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав-ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав-
но сти је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Гим на зи ја „Ј. Л.” у С. ни је по сту пи ла дис кри-но сти је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Гим на зи ја „Ј. Л.” у С. ни је по сту пи ла дис кри-
ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.19. 3.19. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.20. 3.20. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
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утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.21. 3.21. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Гим на зи ја „Ј. Л.” у С, ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је. о за бра ни дис кри ми на ци је. 

 С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар- С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је обез бе ђи ва ње усло-ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је обез бе ђи ва ње усло-
ва за оства ри ва ње пра ва на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по-ва за оства ри ва ње пра ва на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по-
сту па ње ми ни стар ства је пред мет по себ ног по ступ ка.сту па ње ми ни стар ства је пред мет по себ ног по ступ ка.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за уче ни ке/Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни за уче ни ке/
це бо шњач ке на ци о нал но сти, Гим на зи ја „Ј. Л.” у С. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни це бо шњач ке на ци о нал но сти, Гим на зи ја „Ј. Л.” у С. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је.дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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 тањи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив М. Шко ле у Н. П. При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив М. Шко ле у Н. П. 
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-113/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-113/2014-02 да тум: 30.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против М. школе у Н. П. У притужби је наведено да су национално вијеће против М. школе у Н. П. У притужби је наведено да су 

ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне 
припадности јер у М. школи у Н. П. није формирано одељење за наставу на босанском припадности јер у М. школи у Н. П. није формирано одељење за наставу на босанском 
језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директорке М. школе језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директорке М. школе 
у Н. П. наведено је да нису испуњени материјално технички услови за организовање у Н. П. наведено је да нису испуњени материјално технички услови за организовање 
наставе на босанском језику, с обзиром да је у питању средња стручна школа, као наставе на босанском језику, с обзиром да је у питању средња стручна школа, као 
и да се у шест одељења већина ученика изјаснила да жели да похађа наставу на и да се у шест одељења већина ученика изјаснила да жели да похађа наставу на 
српском језику. У току поступка је утврђено да М. шkола у Н. П. није извршила акт српском језику. У току поступка је утврђено да М. шkола у Н. П. није извршила акт 
дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису постојали дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису постојали 
услови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, услови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за 
средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала 
мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. 
години, М. школa у Н. П. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.години, М. школa у Н. П. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив М. шко ле у Н. П. У при ту жби је на ве де но да шко-на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив М. шко ле у Н. П. У при ту жби је на ве де но да шко-
ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви уче ни ци и уче ни це ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви уче ни ци и уче ни це 
по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-
вас пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;вас пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  135

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до-
пу не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо-пу не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо-
брен је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш брен је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш 
је зик” – Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, је зик” – Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, 
Хе ми ја за струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;Хе ми ја за струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у М. шко ли у Н. П. упи са ло 93 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан-да се у М. шко ли у Н. П. упи са ло 93 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан-
ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу-ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу-
ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-
ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 за-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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ш. П, ди рек тор ке бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ш. П, ди рек тор ке 
М. шко ле у Н. П, а на кнад но и до пу на из ја шње ња.М. шко ле у Н. П, а на кнад но и до пу на из ја шње ња.

1.5. 1.5. У из ја шње њу и до пу ни из ја шње ња ди рек тор ке М. шко ле у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де-У из ја шње њу и до пу ни из ја шње ња ди рек тор ке М. шко ле у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де-
но је:но је:

да је М. шко ле у Н. П. упи са ла шест оде ље ња за школ ску 2013/2014. го ди ну и на кнад но, по да је М. шко ле у Н. П. упи са ла шест оде ље ња за школ ску 2013/2014. го ди ну и на кнад но, по 
одо бре њу ре сор ног ми ни стар ства, сед мо оде ље ње због ве ли ког бро ја уче ни ка са истим одо бре њу ре сор ног ми ни стар ства, сед мо оде ље ње због ве ли ког бро ја уче ни ка са истим 
бро јем бо до ва. Сва оде ље ња су раз ли чи тог обра зов ног про фи ла и не мо гу се спа ја ти;бро јем бо до ва. Сва оде ље ња су раз ли чи тог обра зов ног про фи ла и не мо гу се спа ја ти;

да је при ли ком упи са, ме ђу уче ни ци ма и уче ни ца ма шко ле, спро ве де на ан ке та о је зи ку да је при ли ком упи са, ме ђу уче ни ци ма и уче ни ца ма шко ле, спро ве де на ан ке та о је зи ку 
на ко јем же ле да по ха ђа ју на ста ву;на ко јем же ле да по ха ђа ју на ста ву;

да се у шест оде ље ња ве ћи на уче ни ка из ја сни ла за на ста ву на срп ском је зи ку, а да у да се у шест оде ље ња ве ћи на уче ни ка из ја сни ла за на ста ву на срп ском је зи ку, а да у 
сред њим струч ним шко ла ма, због ма те ри јал но-тех нич ких усло ва ни је мо гу ће уве сти на-сред њим струч ним шко ла ма, због ма те ри јал но-тех нич ких усло ва ни је мо гу ће уве сти на-
ста ву на бо сан ском је зи ку;ста ву на бо сан ском је зи ку;

да је „на по след њем са стан ку Школ ске упра ве” ре че но да сред ње струч не шко ле за те-да је „на по след њем са стан ку Школ ске упра ве” ре че но да сред ње струч не шко ле за те-
ку ћу школ ску го ди ну из во де на ста ву на срп ском је зи ку;ку ћу школ ску го ди ну из во де на ста ву на срп ском је зи ку;

да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 93 уче ни ка/ца шко ле, али да су у пи-да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 93 уче ни ка/ца шко ле, али да су у пи-
та њу уче ни ци и уче ни це раз ли чи тих обра зов них про фи ла, што у про се ку чи ни по 13 та њу уче ни ци и уче ни це раз ли чи тих обра зов них про фи ла, што у про се ку чи ни по 13 
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уче ни ка/ца по оде ље њу, и то: обра зов ни про фил Ме ди цин ска се стра тех ни чар – 14 уче ни ка/ца по оде ље њу, и то: обра зов ни про фил Ме ди цин ска се стра тех ни чар – 14 
уче ни ка/ца, обра зов ни про фил Зуб ни тех ни чар – 19 уче ни ка/ца, обра зов ни про фил уче ни ка/ца, обра зов ни про фил Зуб ни тех ни чар – 19 уче ни ка/ца, обра зов ни про фил 
Фар ма це ут ски тех ни чар – 19 уче ни ка/ца, обра зов ни про фил Фи зи о те ра пе ут ски тех ни-Фар ма це ут ски тех ни чар – 19 уче ни ка/ца, обра зов ни про фил Фи зи о те ра пе ут ски тех ни-
чар – 10 уче ни ка/ца, обра зов ни про фил Ме ди цин ска се стра вас пи тач – 10 уче ни ка/ца, чар – 10 уче ни ка/ца, обра зов ни про фил Ме ди цин ска се стра вас пи тач – 10 уче ни ка/ца, 
обра зов ни про фил Ги не ко ло шко аку шер ска се стра – 15 уче ни ка/ца и у дру гом оде ље-обра зов ни про фил Ги не ко ло шко аку шер ска се стра – 15 уче ни ка/ца и у дру гом оде ље-
њу обра зов ног про фи ла Ме ди цин ска се стра тех ни чар – 14 уче ни ка/ца.њу обра зов ног про фи ла Ме ди цин ска се стра тех ни чар – 14 уче ни ка/ца.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у М. шко ли у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на Не спор но је да у М. шко ли у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на 
на ста ва на бо сан ском је зи ку.на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту-Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту-
ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у М. шко ли у Н. П. у пр ви раз ред упи са ло ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у М. шко ли у Н. П. у пр ви раз ред упи са ло 
укуп но 206 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 93. укуп но 206 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 93. 

2.3. 2.3. Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-
вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су 
до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-
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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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
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њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на-Од ред ба ма 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 на-
став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и 
вас пи та ња, део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег вас пи та ња, део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег 
струч ног обра зо ва ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На-струч ног обра зо ва ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На-
ци о нал ни про свет ни са вет. Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa ци о нал ни про свет ни са вет. Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa 
срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo 
oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и 
срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг 
нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, 
дoнoси ми нистaр. дoнoси ми нистaр. 

3.10. 3.10. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 М. шко ла у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке ли је М. шко ла у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке 
бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци-бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци-
о нал но сти. о нал но сти. 
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3.13. 3.13. У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле на ве де но је да на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га-У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле на ве де но је да на ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га-
ни зо ва на јер се у шест оде ље ња раз ли чи тих обра зов них про фи ла, ве ћи на уче ни ка из-ни зо ва на јер се у шест оде ље ња раз ли чи тих обра зов них про фи ла, ве ћи на уче ни ка из-
ја сни ла за на ста ву на срп ском је зи ку. Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас-ја сни ла за на ста ву на срп ском је зи ку. Од ред ба ма За ко на о сред њем обра зо ва њу и вас-
пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и пи та њу од ре ђе но је да је ми ни ма лан број уче ни ка за оства ри ва ње на ста ве на је зи ку и 
пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка пи сму на ци о нал не ма њи не 15 уче ни ка, а у слу ча ју да је за ин те ре со ва но ма ње уче ни ка 
од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз са гла сност над ле жног ми ни-од про пи са ног бро ја, мо гу ће је ор га ни зо ва ти на ста ву уз са гла сност над ле жног ми ни-
стар ства. Да кле, у за ви сно сти од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, шко ла има мо гућ ност стар ства. Да кле, у за ви сно сти од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, шко ла има мо гућ ност 
да про це ни да ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. То ће за-да про це ни да ли ће у кон крет ном слу ча ју тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. То ће за-
ви си ти, пре све га, од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру гих усло ва, као што ви си ти, пре све га, од бро ја за ин те ре со ва них уче ни ка, али и од дру гих усло ва, као што 
су ма те ри јал ни, пе да го шки и ор га ни за ци о ни усло ви. У скла ду са тим, По ве ре ни ца за су ма те ри јал ни, пе да го шки и ор га ни за ци о ни усло ви. У скла ду са тим, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти ука зу је да ни је од зна ча ја опре де ље ње ве ћи не уче ни ка и уче-за шти ту рав но прав но сти ука зу је да ни је од зна ча ја опре де ље ње ве ћи не уче ни ка и уче-
ни ца за је зик на ста ве, већ је ре ле ван тан број оних ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на ни ца за је зик на ста ве, већ је ре ле ван тан број оних ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на 
је зи ку на ци о нал не ма њи не. У кон крет ном слу ча ју, у М. шко ла у Н. П. у три оде ље ња је је зи ку на ци о нал не ма њи не. У кон крет ном слу ча ју, у М. шко ла у Н. П. у три оде ље ња је 
број за ин те ре со ва них уче ни ка и уче ни ца ве ћи од 15, а у оста лим оде ље њи ма је шко ли број за ин те ре со ва них уче ни ка и уче ни ца ве ћи од 15, а у оста лим оде ље њи ма је шко ли 
да та мо гућ ност да ор га ни зу је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не да та мо гућ ност да ор га ни зу је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не 
ма њи не, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња.ма њи не, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња.

3.14. 3.14. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном 
слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у М. шко ли у Н. П. из ја сни ло се укуп но 93 уче ни-слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у М. шко ли у Н. П. из ја сни ло се укуп но 93 уче ни-
ка/ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње ка/ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње 
на ста ве на ма тер њем је зи ку. на ста ве на ма тер њем је зи ку. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из при ту жбе и из ја-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из при ту жбе и из ја-
шње ња да ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти на ста ву на бо сан ском је зи ку због ма те ри јал но-шње ња да ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти на ста ву на бо сан ском је зи ку због ма те ри јал но-
тех нич ких усло ва. Од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња тех нич ких усло ва. Од ред ба ма 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 На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не пла но ве и про гра ме про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не пла но ве и про гра ме 
сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра зо ва ње и обра зо ва-сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра зо ва ње и обра зо ва-
ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла но ва и про гра ма ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла но ва и про гра ма 
за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на став не пла но ве и за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на став не пла но ве и 
про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца на став ног пла на про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца на став ног пла на 
и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме та – На ци о нал-и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме та – На ци о нал-
ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та – ми ни стар, ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та – ми ни стар, 
по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих. У по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих. У 
кон крет ном слу ча ју, не спор но је да на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про-кон крет ном слу ча ју, не спор но је да на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про-
фи ле ко ји се шко лу ју у М. шко ли у Н. П. ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње фи ле ко ји се шко лу ју у М. шко ли у Н. П. ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње 
на став ног пла на и про гра ма ни је у над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски на став ног пла на и про гра ма ни је у над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски 
про грам на осно ву на став ног пла на и про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је про грам на осно ву на став ног пла на и про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је 
на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра-на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра-
зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла 
ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.

3.16. 3.16. По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб-По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб-
но је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње но је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње 
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на став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку на став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку 
ма њи не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве ма њи не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на два је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и на два је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и 
про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли-про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли-
ма сред ње струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо-ма сред ње струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо-
ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју М. шко ла у Н. П. ни је по сту пи ла рав но прав но сти је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју М. шко ла у Н. П. ни је по сту пи ла 
дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог 
прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло-прав ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло-
бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них 
ма њи на, а да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што-ма њи на, а да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што-
ва њу по сто је ћег прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на ва њу по сто је ћег прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на 
обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног 
иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме-иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме-
но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња 
и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек-и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек-
тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же-тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же-
но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња 
и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за 
лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, 
уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.18. 3.18. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко-зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко-
ле. На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве ле. На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве 
у обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да у обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да 
се из ја сне има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми-се из ја сне има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми-
шље ње. 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-шље ње. 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 утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је ма ћим про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је 
се ти чу де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за се ти чу де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за 
пра ва де те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де-пра ва де те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де-
ци ство ри ле мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у ци ство ри ле мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у 
сва ком обра зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, сва ком обра зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, 
на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју-на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју-
ћи, из ме ђу оста лог и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми-ћи, из ме ђу оста лог и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми-
тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред-тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред-
ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, 
као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја 
се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де 
па жљи во раз мо тре но.па жљи во раз мо тре но.

3.19. 3.19. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да М. шко ла у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми-ми шље ња да М. шко ла у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми-
на ци је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми-на ци је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње 
на став них пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је на став них пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је 
пред мет по себ ног по ступ ка. пред мет по себ ног по ступ ка. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, М. шко ла у Н. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, М. шко ла у Н. 
П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив шко ле за Д. Т. И. К.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив шко ле за Д. Т. И. К.
у Н. П. због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стиу Н. П. због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-111/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-111/2014-02 да тум: 30.6.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Школе за д. т. и к. у Н. П. У притужби је наведено национално вијеће против Школе за д. т. и к. у Н. П. У притужби је наведено 

да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу нада су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу на-
ционалне припадности јер у Школи за д. т. и к. у Н. П. није формирано одељење за ционалне припадности јер у Школи за д. т. и к. у Н. П. није формирано одељење за 
наставу на босанском језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу наставу на босанском језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу 
директора Школе за д. т. и к. у Н. П. наведено је да се за наставу на босанском језику директора Школе за д. т. и к. у Н. П. наведено је да се за наставу на босанском језику 
нису стекли материјални и технички услови, јер Министарство просвете, науке и технису стекли материјални и технички услови, јер Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја није донело правилнике за наставу на босанском језику за среднолошког развоја није донело правилнике за наставу на босанском језику за сред ње ње 
стручне школе. У току поступка је утврђено да Школа за д. т. и к. у Н. П. није изстручне школе. У току поступка је утврђено да Школа за д. т. и к. у Н. П. није из-
вршила акт дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису вршила акт дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису 
постојали услови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство постојали услови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове просвете, науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове 
и програме за средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту раи програме за средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту ра-
вноправности дала мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику вноправности дала мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику 
у школској 2013/2014. години, Школа за д. т. и к. у Н. П. није прекршила одредбе у школској 2013/2014. години, Школа за д. т. и к. у Н. П. није прекршила одредбе 
Закона о забрани дискриминације.Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив Шко ле за д. т. и к. у Н. П. У при ту жби је на ве де но на ци о нал но ви је ће при ту жбом про тив Шко ле за д. т. и к. у Н. П. У при ту жби је на ве де но 
да шко ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју на-да шко ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју на-
ста ву на срп ском је зи ку.ста ву на срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  143

од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – 
Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у Шко лу за д. т. и к. у Н. П. упи са ло 105 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на да се у Шко лу за д. т. и к. у Н. П. упи са ло 105 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на 
бо сан ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви бо сан ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви 
слу ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.слу ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-
ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње М. Ц, ди рек то ра 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 М. Ц, ди рек то ра 
Шко ле за д. т. и к. у Н. П.Шко ле за д. т. и к. у Н. П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра Шко ле за д. т. и к. у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра Шко ле за д. т. и к. у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да се за оба вља ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су сте кли ма те ри јал ни и тех нич ки да се за оба вља ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су сте кли ма те ри јал ни и тех нич ки 
усло ви;усло ви;

да у сред њим струч ним шко ла ма за 2013/2014. го ди ну ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти из во-да у сред њим струч ним шко ла ма за 2013/2014. го ди ну ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти из во-
ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, због не до ста та ка на став них пла но ва и про гра ма, јер ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, због не до ста та ка на став них пла но ва и про гра ма, јер 
ни за је дан пред мет ко ји се из у ча ва у сред њој струч ној шко ли ни је ура ђен на став ни план ни за је дан пред мет ко ји се из у ча ва у сред њој струч ној шко ли ни је ура ђен на став ни план 
и про грам на бо сан ском је зи ку.и про грам на бо сан ском је зи ку.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у Шко ли за д. т. и к. у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни-Не спор но је да у Шко ли за д. т. и к. у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни-
зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.
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2.2. 2.2. Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-
ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Шко лу за д. т. и к. у Н. П. у пр ви раз ред упи-ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Шко лу за д. т. и к. у Н. П. у пр ви раз ред упи-
са ло укуп но 133 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 105.са ло укуп но 133 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 105.

2.3. 2.3. Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-
вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су 
до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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, 
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кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на став-Од ред ба ма 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 на став-
не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, 
део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-
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ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. 
Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и 
oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, 
дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa 
припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и 
мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр.мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. 

3.10. 3.10. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 Шко ла за д. т. и к. у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла ли је Шко ла за д. т. и к. у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла 
уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске 
на ци о нал но сти. на ци о нал но сти. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на ста-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на ста-
ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни пла но-ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни пла но-
ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма 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 На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не 
пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра-пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра-
зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла-зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла-
но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на-но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на-
став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца 
на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме-на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме-
та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та 
– ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње 
од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња не спор но је да од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња не спор но је да 
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на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји се шко лу ју у Шко ли за д. т. и на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји се шко лу ју у Шко ли за д. т. и 
к. у Н. П. ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је у к. у Н. П. ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је у 
над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на и над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на и 
про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко 
не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан-за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

3.14. 3.14. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном 
слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Шко ли за д. т. и к. у Н. П. се из ја сни ло 105 уче-слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Шко ли за д. т. и к. у Н. П. се из ја сни ло 105 уче-
ни ка/ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње ни ка/ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње 
на ста ве на ма тер њем је зи ку. на ста ве на ма тер њем је зи ку. 

3.15. 3.15. По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но 
је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-
став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-
не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два 
је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње 
струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Шко ла за д. т. и к. у Н. П. ни је по сту пи ла дис кри ми-је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Шко ла за д. т. и к. у Н. П. ни је по сту пи ла дис кри ми-
на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.на тор но пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 



148  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Шко ла за д. т. и к. у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис-ми шље ња да Шко ла за д. т. и к. у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив кри ми на ци је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше-Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше-
ње на став них пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је ње на став них пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је 
пред мет по себ ног по ступ ка.пред мет по себ ног по ступ ка.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Шко ла за д. т. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Шко ла за д. т. 
и к. у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.и к. у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив Т. шко ле у Н. П.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив Т. шко ле у Н. П.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-114/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-114/2014-02 да тум: 30.6.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко наишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко на-
ционално вијеће против Т. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици ционално вијеће против Т. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици 

и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне прии ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне при падпад-
ности јер у Т. школи у Н. П. није формирано одељење за наставу на босанском језику ности јер у Т. школи у Н. П. није формирано одељење за наставу на босанском језику 
и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора Т. школе у Н. П. и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора Т. школе у Н. П. 
наведено је да се за наставу на босанском језику нису стекли материјални и технички наведено је да се за наставу на босанском језику нису стекли материјални и технички 
услови, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није услови, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
донело правилнике за наставу на босанском језику за средње стручне школе. У току донело правилнике за наставу на босанском језику за средње стручне школе. У току 
поступка утврђено је да Т. школа у Н. П. није извршила акт дискриминације ученика поступка утврђено је да Т. школа у Н. П. није извршила акт дискриминације ученика 
бошњачке националне припадности јер нису постојали услови за организовање бошњачке националне припадности јер нису постојали услови за организовање 
наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког наставе на босанском, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за средње стручно развоја није донело одговарајуће наставне планове и програме за средње стручно 
образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење образовање. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење 
да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. години, Т. да неорганизовањем наставе на босанском језику у школској 2013/2014. години, Т. 
школа у Н. П. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.школа у Н. П. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће при ту жбом под не том про тив Т. шко ле у Н. П. У при ту жби је на ве де-на ци о нал но ви је ће при ту жбом под не том про тив Т. шко ле у Н. П. У при ту жби је на ве де-
но да шко ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју но да шко ла ни је фор ми ра ла оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју 
на ста ву на срп ском је зи ку.на ста ву на срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;
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да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – 
Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле и Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле и Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у Т. шко лу у Н. П. упи са ло 122 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан-да се у Т. шко лу у Н. П. упи са ло 122 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан-
ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу-ском је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу-
ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.ша ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и 
При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко-
ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. ла за са ста нак Р. број 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Н. М, ди рек то ра 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 Н. М, ди рек то ра 
Т. шко ле у Н. П.Т. шко ле у Н. П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра Т. шко ле у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра Т. шко ле у Н. П, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да се за оба вља ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су сте кли ма те ри јал ни и тех нич ки да се за оба вља ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су сте кли ма те ри јал ни и тех нич ки 
усло ви;усло ви;

да је по во дом обез бе ђи ва ња усло ва за одр жа ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку у сред њим да је по во дом обез бе ђи ва ња усло ва за одр жа ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку у сред њим 
струч ним шко ла ма, одр жа но не ко ли ко са ста на ка са пред став ни ци ма Ми ни стар ства про-струч ним шко ла ма, одр жа но не ко ли ко са ста на ка са пред став ни ци ма Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и пред став ни ци ма Бо шњач ког на ци о нал ног ви јећa;све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и пред став ни ци ма Бо шњач ког на ци о нал ног ви јећa;

да у сред њим струч ним шко ла ма за 2013/2014. го ди ну ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти из во-да у сред њим струч ним шко ла ма за 2013/2014. го ди ну ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти из во-
ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, због не до ста та ка на став них пла но ва и про гра ма, јер ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, због не до ста та ка на став них пла но ва и про гра ма, јер 
ни за је дан пред мет ко ји се из у ча ва у сред њој струч ној шко ли ни је ура ђен на став ни план ни за је дан пред мет ко ји се из у ча ва у сред њој струч ној шко ли ни је ура ђен на став ни план 
и про грам на бо сан ском је зи ку.и про грам на бо сан ском је зи ку.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у Т. шко ли у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на-Не спор но је да у Т. шко ли у Н. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на-
ста ва на бо сан ском је зи ку.ста ва на бо сан ском је зи ку.



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  151

2.2. 2.2. Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту-Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту-
ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. шко лу у Н. П. у пр ви раз ред упи са ло ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. шко лу у Н. П. у пр ви раз ред упи са ло 
укуп но 262 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 122.укуп но 262 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 122.

2.3. 2.3. Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-
вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су 
до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.4. 2.4. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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, 
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кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на-Од ред ба ма 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 на-
став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас-став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас-
пи та ња, део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег пи та ња, део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног струч ног 
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обра зо ва ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про светобра зо ва ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет  ни  ни 
са вет. Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoса вет. Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзo вaвa-
њa и oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдњa и oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oд-
рaслих, дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспирaслих, дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспи тaтa њa њa 
зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњизa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњи нe нe 
и мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. и мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. 

3.10. 3.10. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 Т. шко ла у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке ли је Т. шко ла у Н. П, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке 
бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-бо шњач ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о-
нал но сти. нал но сти. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на ста-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на ста-
ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни пла но-ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни пла но-
ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма 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 На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не 
пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра-пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра-
зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла-зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) део на став них пла-
но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле, и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на-но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле, и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на-
став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу над ле жна два до но си о ца 
на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме-на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме-
та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и про гра ме струч них пред ме та 
– ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње 
од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња, утвр ђе но је да од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе и из ја шње ња, утвр ђе но је да 
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на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле Т. шко ле у Н. П. ни су до не ти. Има-на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле Т. шко ле у Н. П. ни су до не ти. Има-
ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је у над ле жно сти шко ле, а да ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и про гра ма ни је у над ле жно сти шко ле, а да 
шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на и про гра ма, шко ла ни је у мо-шко ла до но си школ ски про грам на осно ву на став ног пла на и про гра ма, шко ла ни је у мо-
гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко не по сто је на став ни пла но ви гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан ском је зи ку уко ли ко не по сто је на став ни пла но ви 
и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти и про гра ми за обра зов не про фи ле. Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га, по треб но је при пад ни ци ма на ци о нал не бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га, по треб но је при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном 
слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Т. шко ли у Н. П, из ја сни ло се 122 уче ни ка и уче-слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Т. шко ли у Н. П, из ја сни ло се 122 уче ни ка и уче-
ни ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње ни ца, чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње 
на ста ве на ма тер њем је зи ку. на ста ве на ма тер њем је зи ку. 

3.15. 3.15. Ме ђу тим, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но Ме ђу тим, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но 
је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-
став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-
не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два 
је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње 
струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Т. шко ла у Н. П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Т. шко ла у Н. П. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но 
пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.пре ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав-
ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-ног окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а 
да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег да по го то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег 
прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу прав ног окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу 
са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-са дру гим ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва-
њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и њу аси ми ла ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и 
вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих вас пи та ња но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-за јед ни ца уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра-
зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-зо ва ња на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче-
шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње шћа у ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње 
ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-ква ли тет них зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи-
вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти.раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-
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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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Т. шко ла у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци-ми шље ња да Т. шко ла у Н. П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци-
је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар-је. С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них 
пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по-пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по-
себ ног по ступ ка. себ ног по ступ ка. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Т. шко ла у Н. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Т. шко ла у Н. 
П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.П. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив Т. шко ле у С.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив Т. шко ле у С.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-108/2014-02 да тум: 30.6.2014.бр. 07-00-108/2014-02 да тум: 30.6.2014.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Т. школе у С. У притужби је наведено да су ученици национално вијеће против Т. школе у С. У притужби је наведено да су ученици 

и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне прии ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне при-
падности јер у Т. школи у С. није формирано одељење за наставу на босанском падности јер у Т. школи у С. није формирано одељење за наставу на босанском 
језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора Т. школе у језику и сви похађају наставу на српском језику. У изјашњењу директора Т. школе у 
С. наведено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело С. наведено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело 
правилнике за наставу на босанском језику за средње стручне школе, да недостаје правилнике за наставу на босанском језику за средње стручне школе, да недостаје 
стручни кадар и пословни простор за рад, као и постоје проблеми око набавке стручни кадар и пословни простор за рад, као и постоје проблеми око набавке 
уџбеника на босанском језику. У току поступка је утврђено да Т. школа у С. није уџбеника на босанском језику. У току поступка је утврђено да Т. школа у С. није 
извршила акт дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису извршила акт дискриминације ученика бошњачке националне припадности, јер нису 
постојали услови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство постојали услови за организовање наставе на босанском, с обзиром да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове просвете, науке и технолошког развоја није донело одговарајуће наставне планове 
и програме за средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту рави програме за средње стручно образовање. Због тога је Повереница за заштиту рав-
ноправности дала мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у ноправности дала мишљење да неорганизовањем наставе на босанском језику у 
школској 2013/2014. години, Т. школа у С. није прекршила одредбе Закона о забрани школској 2013/2014. години, Т. школа у С. није прекршила одредбе Закона о забрани 
дискриминације.дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Т. шко ле „...” у С. У при ту жби је на ве де но да у шко-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Т. шко ле „...” у С. У при ту жби је на ве де но да у шко-
ли ни су фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју на ста ву ли ни су фор ми ра на оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку и да сви по ха ђа ју на ста ву 
на срп ском је зи ку.на срп ском је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
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од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста-
но ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. но ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. 
го ди не; го ди не; 

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло од го ва ра ју ће до пу-
не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен не пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма. Одо брен 
је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – је увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви на за сред ње струч не шко ле и то: „Наш је зик” – 
Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за Гра ма ти ка бо сан ског је зи ка, Ла тин ски је зик, Хе ми ја за пр ви раз ред гим на зи је, Хе ми ја за 
струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;струч не шко ле, Чи тан ка за пр ви раз ред сред њих струч них шко ла;

да се у Т. шко лу у С. упи са ло 97 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском да се у Т. шко лу у С. упи са ло 97 уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за на ста ву на бо сан ском 
је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на-је зи ку, да оде ље ње за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни је фор ми ра но и да сви слу ша ју на-
ста ву на срп ском је зи ку.ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци но сти; ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци 
и При је по љу; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у и При је по љу; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за 
ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку 
у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко ла за са ста нак Р. број у школ ској 2013/2014. го ди ни и по зив ди рек то ри ма сред њих шко ла за са ста нак Р. број 
560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 560-04б/2013 од 11. ју на 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње И. М, ди рек то ра 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 И. М, ди рек то ра 
Т. шко ле „...” у С.Т. шко ле „...” у С.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра Т. шко ле „...” у С, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра Т. шко ле „...” у С, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је Т. шко ла „...” у С, на ко ју је на сло вље на при ту жба, од не дав но про ме ни ла на зив и да да је Т. шко ла „...” у С, на ко ју је на сло вље на при ту жба, од не дав но про ме ни ла на зив и да 
је но во име шко ле Т. шко ла у С;је но во име шко ле Т. шко ла у С;

да су Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће и Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-да су Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће и Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја су бјек ти од чи јег до го во ра за ви си да ли ће шко ле уве сти пред мет бо сан ски је зик во ја су бјек ти од чи јег до го во ра за ви си да ли ће шко ле уве сти пред мет бо сан ски је зик 
или на ста ву на бо сан ском је зи ку и ка да;или на ста ву на бо сан ском је зи ку и ка да;

да је шко ла, као уста но ва Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, оба ве зна да је шко ла, као уста но ва Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, оба ве зна 
да при ме ни до го вор ко ји по стиг не ми ни стар ство са на ци о нал ним са ве том и у школ ски да при ме ни до го вор ко ји по стиг не ми ни стар ство са на ци о нал ним са ве том и у школ ски 
про грам уве де пред мет бо сан ски је зик или да на ста ву ор га ни зу је на бо сан ском је зи ку;про грам уве де пред мет бо сан ски је зик или да на ста ву ор га ни зу је на бо сан ском је зи ку;
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да ће ми ни стар ство, у скла ду са за ко ном, оба ве сти ти шко лу о по стиг ну том до го во ру и да ће ми ни стар ство, у скла ду са за ко ном, оба ве сти ти шко лу о по стиг ну том до го во ру и 
до не ти упут ство ка ко шко ла да по сту па при ли ком ре ша ва ња сле де ћих пи та ња: при јем у до не ти упут ство ка ко шко ла да по сту па при ли ком ре ша ва ња сле де ћих пи та ња: при јем у 
рад ни од нос но вих рад ни ка у за ви сно сти да ли се уво ди пред мет бо сан ски је зик или се рад ни од нос но вих рад ни ка у за ви сно сти да ли се уво ди пред мет бо сан ски је зик или се 
ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку; не до ста так по слов ног про сто ра; на бав ка уџ бе-ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку; не до ста так по слов ног про сто ра; на бав ка уџ бе-
ни ка на бо сан ском је зи ку из уво за из Бо сне и Хер це го ви не; ни ка на бо сан ском је зи ку из уво за из Бо сне и Хер це го ви не; 

ми ни стар ство ни је до не ло под за кон ске ак те – план и про грам за сред ње струч не шко ле, ми ни стар ство ни је до не ло под за кон ске ак те – план и про грам за сред ње струч не шко ле, 
као ни пра вил ник за на ста ву на бо сан ском је зи ку за струч не шко ле; као ни пра вил ник за на ста ву на бо сан ском је зи ку за струч не шко ле; 

да Т. шко ла у С. не ма мо гућ ност да ре ши пи та ње ор га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском да Т. шко ла у С. не ма мо гућ ност да ре ши пи та ње ор га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском 
је зи ку све док Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја не за у зме зва ни чан је зи ку све док Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја не за у зме зва ни чан 
став око ре ше ња овог пи та ња;став око ре ше ња овог пи та ња;

да је по гре шан став Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа да ра зним при ти сци ма при мо ра да је по гре шан став Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа да ра зним при ти сци ма при мо ра 
шко лу да уве де пред мет бо сан ски је зик или ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку без шко лу да уве де пред мет бо сан ски је зик или ор га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку без 
одо бре ња ми ни стар ства. одо бре ња ми ни стар ства. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Из на во да из из ја шње ња утвр ђе но је да је Т. шко ла „...” у С, про тив ко је је под не та при ту-Из на во да из из ја шње ња утвр ђе но је да је Т. шко ла „...” у С, про тив ко је је под не та при ту-
жба, про ме ни ла на зив и да је но во име шко ле Т. шко ла у С.жба, про ме ни ла на зив и да је но во име шко ле Т. шко ла у С.

2.2. 2.2. Не спор но је да у Т. шко ли у С. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-Не спор но је да у Т. шко ли у С. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на на ста-
ва на бо сан ском је зи ку.ва на бо сан ском је зи ку.

2.3. 2.3. Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-Уви дом у до ку мент „Ре зул та ти упи са у пр ви раз ред сред ње шко ле у Но вом Па за ру, Ту ти-
ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. шко лу у С. у пр ви раз ред упи са ло укуп но ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у Т. шко лу у С. у пр ви раз ред упи са ло укуп но 
149 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 97.149 уче ни ка и уче ни ца, а да се за на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 97.

2.4. 2.4. Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-Не спор но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до не ло пра-
вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма, од но сно, да су 
до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.5. 2.5. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 
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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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
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пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Про-
пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, 
нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, 
нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe 
рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри минaциjoм 
пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa 
лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на став-Од ред ба ма 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 на став-
не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, 
део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег струч ног обра зо ва-
ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет. 
Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и 
oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих, 
дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa 
припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и 
мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми нистaр. 

3.10. 3.10. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ка на ци о нал не ма њи не ор га ни-
зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.11. 3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 од ми ни-
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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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 Т. шко ла у С, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке бо шњач-је Т. шко ла у С, нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, ста ви ла уче ни ке бо шњач-
ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о нал но сти. ке на ци о нал но сти у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске на ци о нал но сти. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да на-
ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни ста ва на бо сан ском је зи ку ни је ор га ни зо ва на јер ни су до не ти од го ва ра ју ћи на став ни 
пла но ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма За ко на о осно ва ма пла но ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле. На и ме, од ред ба ма 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 На ци о нал ни про свет ни са вет до но-си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но-
си на став не пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет си на став не пла но ве и про гра ме сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет 
за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих пред ла же ми ни стру (као до но си о цу) 
део на став них пла но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. део на став них пла но ва и про гра ма за обра зов не про фи ле и то за струч не пред ме те. 
То зна чи да су за на став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обр зо ва њу над-То зна чи да су за на став не пла но ве и про гра ме у сред њем струч ном обр зо ва њу над-
ле жна два до но си о ца на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме ле жна два до но си о ца на став ног пла на и про гра ма: за на став не пла но ве и про гра ме 
оп ште о бра зов них пред ме та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и оп ште о бра зов них пред ме та – На ци о нал ни про свет ни са вет, а за на став не пла но ве и 
про гра ме струч них пред ме та – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч-про гра ме струч них пред ме та – ми ни стар, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч-
но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих. У кон крет ном слу ча ју, из на во да из при ту жбе 
и из ја шње ња не спор но је да на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји и из ја шње ња не спор но је да на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле ко ји 
се шко лу ју у Т. шко ли у С ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и се шко лу ју у Т. шко ли у С ни су до не ти. Има ју ћи у ви ду да до но ше ње на став ног пла на и 
про гра ма ни је у над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву про гра ма ни је у над ле жно сти шко ле, а да шко ла до но си школ ски про грам на осно ву 
на став ног пла на и про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан-на став ног пла на и про гра ма, шко ла ни је у мо гућ но сти да оства ру је на ста ву на бо сан-
ском је зи ку уко ли ко не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. ском је зи ку уко ли ко не по сто је на став ни пла но ви и про гра ми за обра зов не про фи ле. 
Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор-Због то га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да шко ла ни је мо гла да ор-
га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.га ни зу је на ста ву на бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи на на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на уче ни ци ма при пад ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се, пре све га, из ра зе на 
ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-ма тер њем је зи ку, да упо зна ју на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је-
зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним зи ку и до при но си очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним 
про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из-
бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га је по треб но при пад ни ци ма на ци о нал не 
ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном ма њи не омо гу ћи ти да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. У кон крет ном 
слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Т. шко ли у С. се из ја сни ло 97 уче ни ка и уче ни ца, слу ча ју, за на ста ву на бо сан ском је зи ку у Т. шко ли у С. се из ја сни ло 97 уче ни ка и уче ни ца, 
чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње на ста ве чи ме је ис пу њен за кон ски услов о бро ју за ин те ре со ва не де це за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на ма тер њем је зи ку. на ма тер њем је зи ку. 

3.15. 3.15. По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но По ред то га, да би се ре а ли зо ва ло пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, по треб но 
је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-је ис пу ни ти од ре ђе не пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве, као што је до но ше ње на-
став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-став них пла но ва и про гра ма за струч не шко ле, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка на је зи ку ма њи-
не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два не, обез бе ђи ва ње струч ног на став ног ка дра, про стор за ор га ни зо ва ње на ста ве на два 
је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма је зи ка, као и до дат ну опре му и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње обра зо ва ња и вас пи та ња на бо сан ском је зи ку у свим обра зов ним про фи ли ма сред ње 
струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве струч не шко ле. Има ју ћи у ви ду да обез бе ђи ва ње пред у сло ва за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на бо сан ском је зи ку ни је у над ле жно сти шко ле, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
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је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Т. шко ла у С. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре-је ми шље ња да у кон крет ном слу ча ју Т. шко ла у С. ни је по сту пи ла дис кри ми на тор но пре-
ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.ма уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног 
окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-
то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног 
окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим 
ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-
ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-
си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар 
јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-
њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној 
за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо-за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо-
соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње 
рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Т. шко ла у С ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. ми шље ња да Т. шко ла у С ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

 С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар- С об зи ром да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбу и про тив Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у чи јој над ле жно сти је до но ше ње на став них 
пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по-пла но ва и про гра ма сред њих струч них шко ла, по сту па ње ми ни стар ства је пред мет по-
себ ног по ступ ка.себ ног по ступ ка.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Т. шко ла у С. Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку у школ ској 2013/2014. го ди ни, Т. шко ла у С. 
ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба У. Р. про тив Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког При ту жба У. Р. про тив Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја и Школ ске упра ве По жа ревц због дис кри ми на ци је по осно ву раз во ја и Школ ске упра ве По жа ревц због дис кри ми на ци је по осно ву 

на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва њана ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-124/2014-02 да тум: 9.7.2014.бр. 07-00-124/2014-02 да тум: 9.7.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом две притужбе У. Р. из Г, поднете против Ми-ишљење је донето у поступку поводом две притужбе У. Р. из Г, поднете против Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе Пожанистарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе Пожа рере     вац вац 

због дискриминације ученика на основу припадности румунској националној мазбог дискриминације ученика на основу припадности румунској националној ма њињи-
ни. У притужбама је наведено да ученицима основних и средњих школа са теритони. У притужбама је наведено да ученицима основних и средњих школа са терито рири је је 
Браничевског и Поморавског округа није омогућено да похађају наставу из предБраничевског и Поморавског округа није омогућено да похађају наставу из пред    меме та та 
Румунски језик са елементима националне културе. Наведено је да у већини школа са Румунски језик са елементима националне културе. Наведено је да у већини школа са 
територије Браничевског и Поморавског округа није спроведено анкетирање ученитериторије Браничевског и Поморавског округа није спроведено анкетирање учени ка ка 
поводом увођења овог предмета, а у школама у којима је анкетирање спроведено, на-поводом увођења овог предмета, а у школама у којима је анкетирање спроведено, на-
става из овог предмета није реализована. У току поступка је утврђено да је прописима става из овог предмета није реализована. У току поступка је утврђено да је прописима 
ко јима је регулисано образовање на језицима националних мањина, као и формирако јима је регулисано образовање на језицима националних мањина, као и формира ње ње 
група за изучавање изборних предмета, одређено да су школе дужне да понуде изборгрупа за изучавање изборних предмета, одређено да су школе дужне да понуде избор-
не пред мете ученицима на почетку школске године, да предлажу изборне предмете не пред мете ученицима на почетку школске године, да предлажу изборне предмете 
са листе изборних предмета прописаних наставним планом, те да у случају да се неса листе изборних предмета прописаних наставним планом, те да у случају да се не-
довољан број ученика пријави за изучавање одређеног изборног предмета, имају мо-довољан број ученика пријави за изучавање одређеног изборног предмета, имају мо-
гућност да преко школске управе затраже сагласност министарства. Повереница за гућност да преко школске управе затраже сагласност министарства. Повереница за 
за штиту равноправности сматра да су Министарство просвете, науке и технолошког за штиту равноправности сматра да су Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја и Школска управа у Пожаревцу, предузели мере и радње из своје надлежноразвоја и Школска управа у Пожаревцу, предузели мере и радње из своје надлежно-
сти, на начин који није у супротности са антидискриминационим прописима. Због сти, на начин који није у супротности са антидискриминационим прописима. Због 
то га је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да Министарство то га је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да Министарство 
пропро  свете, науке и технолошког развоја и Школска управа Пожаревац нису поступали  свете, науке и технолошког развоја и Школска управа Пожаревац нису поступали 
дисдис  криминаторно према ученицима и ученицама румунске националности у вези  криминаторно према ученицима и ученицама румунске националности у вези 
са остваривањем права да похађају наставу из изборног предмета Румунски језик са са остваривањем права да похађају наставу из изборног предмета Румунски језик са 
еле ментима националне културе.еле ментима националне културе.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 24. мар та 2014. го ди не две при ту-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 24. мар та 2014. го ди не две при ту-
жбе, a 14. ма ја 2014. го ди не до пу ну при ту жби У. Р ко је су под не те про тив Ми ни стар ства жбе, a 14. ма ја 2014. го ди не до пу ну при ту жби У. Р ко је су под не те про тив Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и Школ ске упра ве По жа ре вац. про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и Школ ске упра ве По жа ре вац. 

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

да уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла са те ри то ри је Бра ни чев ског и По мо рав ског да уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла са те ри то ри је Бра ни чев ског и По мо рав ског 
окру га ни је омо гу ће но да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма окру га ни је омо гу ће но да по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре,на ци о нал не кул ту ре,
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да у ве ћи ни шко ла са те ри то ри је Бра ни чев ског и По мо рав ског окру га ни је спро ве де но да у ве ћи ни шко ла са те ри то ри је Бра ни чев ског и По мо рав ског окру га ни је спро ве де но 
ан ке ти ра ње уче ни ка по во дом уво ђе ња овог пред ме та, а у шко ла ма у ко ји ма је ан ке ти-ан ке ти ра ње уче ни ка по во дом уво ђе ња овог пред ме та, а у шко ла ма у ко ји ма је ан ке ти-
ра ње спро ве де но, на ста ва из овог пред ме та ни је ре а ли зо ва на. ра ње спро ве де но, на ста ва из овог пред ме та ни је ре а ли зо ва на. 

1.3.1.3. Уз при ту жбе и до пу не при ту жби до ста вље не су: 1) мол бе под но си о ца при ту жбе ми ни- Уз при ту жбе и до пу не при ту жби до ста вље не су: 1) мол бе под но си о ца при ту жбе ми ни-
стру про све те и по моћ ни ци ми ни стра ра ди уво ђе ња пред ме та Ру мун ски је зик са еле-стру про све те и по моћ ни ци ми ни стра ра ди уво ђе ња пред ме та Ру мун ски је зик са еле-
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре; 2) до пис ко ји је Школ ска упра ва За је чар упу ти ла ди рек то-мен ти ма на ци о нал не кул ту ре; 2) до пис ко ји је Школ ска упра ва За је чар упу ти ла ди рек то-
ри ма шко ла са свог под руч ја; 3) зах тев за ван ред ну кон тро лу за ко ни то сти ко ји су под но-ри ма шко ла са свог под руч ја; 3) зах тев за ван ред ну кон тро лу за ко ни то сти ко ји су под но-
си о ци при ту жбе упу ти ли Ре пу блич ком про свет ном ин спек то ру; 4) од го вор оде ље ња за си о ци при ту жбе упу ти ли Ре пу блич ком про свет ном ин спек то ру; 4) од го вор оде ље ња за 
ин спек циј ске по сло ве Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја; 5) од го вор ин спек циј ске по сло ве Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја; 5) од го вор 
оп штин ске про свет не ин спек ци је из Ве ли ког Гра ди шта; 6) до пис под но си о ца при ту жбе оп штин ске про свет не ин спек ци је из Ве ли ког Гра ди шта; 6) до пис под но си о ца при ту жбе 
упу ћен За штит ни ку гра ђа на у ве зи са по ступ ком пред ин спек циј ским ор га ни ма. упу ћен За штит ни ку гра ђа на у ве зи са по ступ ком пред ин спек циј ским ор га ни ма. 

1.4.1.4. 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- 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 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 Школ ске упра ве 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 Школ ске упра ве 
у По жа рев цу и Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (у да љем тек сту: у По жа рев цу и Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (у да љем тек сту: 
Ми ни стар ство про све те). Ми ни стар ство про све те). 

1.5.1.5. У из ја шње њу на чел ни це Школ ске упра ве у По жа рев цу В. З, из ме ђу оста лог, на ве де но је: У из ја шње њу на чел ни це Школ ске упра ве у По жа рев цу В. З, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да ан ке ти ра ње уче ни ка ра ди из ја шња ва ња о уче њу из бор ног пред ме та Ма тер њи је зик да ан ке ти ра ње уче ни ка ра ди из ја шња ва ња о уче њу из бор ног пред ме та Ма тер њи је зик 
са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре вр ше шко ле, а не школ ска упра ва,са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре вр ше шко ле, а не школ ска упра ва,

да су до пи сом Ми ни стар ства про све те од 20. ав гу ста 2013. го ди не школ ске упра ве за мо-да су до пи сом Ми ни стар ства про све те од 20. ав гу ста 2013. го ди не школ ске упра ве за мо-
ље не да под се те шко ле да је по треб но да по ну де из у ча ва ње пред ме те Ма тер њи је зик са ље не да под се те шко ле да је по треб но да по ну де из у ча ва ње пред ме те Ма тер њи је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре на ци о нал не ма њи не, на те ри то ри ји где жи ви ве ли ки еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре на ци о нал не ма њи не, на те ри то ри ји где жи ви ве ли ки 
број при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, у скла ду са об ја вље ним на став ним пла но ви ма и број при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, у скла ду са об ја вље ним на став ним пла но ви ма и 
про гра ми ма, као и ре сур си ма шко ле,про гра ми ма, као и ре сур си ма шко ле,

да ни јед ним про пи сом ни је утвр ђе на оба ве за школ ских упра ва да се на би ло ко ји на чин да ни јед ним про пи сом ни је утвр ђе на оба ве за школ ских упра ва да се на би ло ко ји на чин 
ан га жу ју при ли ком ан ке ти ра ња уче ни ка за би ло ко ји из бор ни пред мет, те да не по сто ји ан га жу ју при ли ком ан ке ти ра ња уче ни ка за би ло ко ји из бор ни пред мет, те да не по сто ји 
од го вор ност школ ске упра ве за не спро во ђе ње ан ке та у шко ла ма, и не из во ђе ње на ста ве,од го вор ност школ ске упра ве за не спро во ђе ње ан ке та у шко ла ма, и не из во ђе ње на ста ве,

да по сло ве ин спек циј ског над зо ра ве за ног за спро во ђе ње За ко на о осно ва ма си сте ма да по сло ве ин спек циј ског над зо ра ве за ног за спро во ђе ње За ко на о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, као и по себ них за ко на у обла сти обра зо ва ња спро во ди про-обра зо ва ња и вас пи та ња, као и по себ них за ко на у обла сти обра зо ва ња спро во ди про-
свет ни ин спек тор, док ин спек циј ски над зор над ра дом уста но ве, као по ве ре ни по сао, свет ни ин спек тор, док ин спек циј ски над зор над ра дом уста но ве, као по ве ре ни по сао, 
оба вља оп штин ска, од но сно, град ска упра ва. Ми ни стар ство про све те, та ко ђе, вр ши не-оба вља оп штин ска, од но сно, град ска упра ва. Ми ни стар ство про све те, та ко ђе, вр ши не-
по сред ни ин спек циј ски над зор ако га оп штин ска, од но сно, град ска упра ва не вр ши,по сред ни ин спек циј ски над зор ако га оп штин ска, од но сно, град ска упра ва не вр ши,

да Школ ска упра ва у По жа рев цу не во ди еви ден ци ју о бро ју при пад ни ка на ци о нал них да Школ ска упра ва у По жа рев цу не во ди еви ден ци ју о бро ју при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на, већ по дат ке о бро ју уче ни ка ко ји су при пад ни ци од ре ђе не на ци о нал не ма њи-ма њи на, већ по дат ке о бро ју уче ни ка ко ји су при пад ни ци од ре ђе не на ци о нал не ма њи-
не до би ја од шко ла, о че му је у ви ше на вра та оба ве шта ва ла На ци о нал ни са вет ру мун ске не до би ја од шко ла, о че му је у ви ше на вра та оба ве шта ва ла На ци о нал ни са вет ру мун ске 
на ци о нал не ма њи не,на ци о нал не ма њи не,

да се 98 уче ни ка/ца на под руч ју Бра ни чев ског и По ду нав ског окру га опре де ли ло да из у-да се 98 уче ни ка/ца на под руч ју Бра ни чев ског и По ду нав ског окру га опре де ли ло да из у-
ча ва из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,ча ва из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,

да је Школ ска упра ва по сту пи ла у скла ду са до пи сом Ми ни стар ства про све те и у ви ше да је Школ ска упра ва по сту пи ла у скла ду са до пи сом Ми ни стар ства про све те и у ви ше 
на вра та под се ти ла шко ле на оба ве зу ан ке ти ра ња уче ни ка, те је тра жи ла ин фор ма ци ју о на вра та под се ти ла шко ле на оба ве зу ан ке ти ра ња уче ни ка, те је тра жи ла ин фор ма ци ју о 
бро ју при ја вље них уче ни ка,бро ју при ја вље них уче ни ка,
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да би се сма тра ло зло у по тре бом уко ли ко би на чел ник или би ло ко ји слу жбе ник Школ-да би се сма тра ло зло у по тре бом уко ли ко би на чел ник или би ло ко ји слу жбе ник Школ-
ске упра ве да вао смер ни це ко је мо гу да ути чу на ре зул та те из ја шња ва ња уче ни ка при-ске упра ве да вао смер ни це ко је мо гу да ути чу на ре зул та те из ја шња ва ња уче ни ка при-
ли ком ан ке ти ра ња, на ро чи то ако се има у ви ду по сто ја ње дру гих на ци о нал них ма њи на ли ком ан ке ти ра ња, на ро чи то ако се има у ви ду по сто ја ње дру гих на ци о нал них ма њи на 
ко је се ан га жу ју у ци љу уво ђе ња свог је зи ка као из бор ног пред ме та у шко ла ма. ко је се ан га жу ју у ци љу уво ђе ња свог је зи ка као из бор ног пред ме та у шко ла ма. 

1.6. 1.6. Уз из ја шње ње до ста вљен је: 1) до пис Ми ни стар ства про све те од 20. ав гу ста 2013. го ди-Уз из ја шње ње до ста вљен је: 1) до пис Ми ни стар ства про све те од 20. ав гу ста 2013. го ди-
не, 2) та бе лар ни при каз бро ја при ја вље них уче ни ка, 3) до пис ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” у В. не, 2) та бе лар ни при каз бро ја при ја вље них уче ни ка, 3) до пис ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” у В. 
Г; 4) до пис ди рек то ра ОШ „Б. Р.” у Г; 4) до пис ди рек то ра ОШ „В. Д.” у Т; 5) до пис ди рек то ра Г; 4) до пис ди рек то ра ОШ „Б. Р.” у Г; 4) до пис ди рек то ра ОШ „В. Д.” у Т; 5) до пис ди рек то ра 
ОШ „Б. Д. К.” у Б. ОШ „Б. Д. К.” у Б. 

1.7. 1.7. У из ја шње њу др Ср ђа на Вер би ћа, ми ни стра про све те, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу др Ср ђа на Вер би ћа, ми ни стра про све те, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да су ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње обра зов ног ни воа при пад ни ка на ци о нал них ма њи на да су ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње обра зов ног ни воа при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
у над ле жно сти њи хо вих на ци о нал них са ве та, од но сно, у кон крет ном слу ча ју На ци о нал-у над ле жно сти њи хо вих на ци о нал них са ве та, од но сно, у кон крет ном слу ча ју На ци о нал-
ног са ве та ру мун ске на ци о нал не ма њи не,ног са ве та ру мун ске на ци о нал не ма њи не,

да је у до го во ру са На ци о нал ним са ве том ру мун ске на ци о нал не ма њи не, школ ске да је у до го во ру са На ци о нал ним са ве том ру мун ске на ци о нал не ма њи не, школ ске 
2013/2014. го ди не, уве ден из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 2013/2014. го ди не, уве ден из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре у основ ним шко ла ма у Бо љев цу, За је ча ру, Бо ру, Кла до ву и Не го ти ну,кул ту ре у основ ним шко ла ма у Бо љев цу, За је ча ру, Бо ру, Кла до ву и Не го ти ну,

да на ста ву овог из бор ног пред ме та, пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је ми ни стар ство до би ло да на ста ву овог из бор ног пред ме та, пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је ми ни стар ство до би ло 
од на чел ни ка ШУ За је чар и пред став ни ка На ци о нал ног са ве та ру мун ске на ци о нал не ма-од на чел ни ка ШУ За је чар и пред став ни ка На ци о нал ног са ве та ру мун ске на ци о нал не ма-
њи не, ре а ли зу ју на став ни ци С. Д. Ш, К. Ч, С. Т, С. Г. и С. У. Л.њи не, ре а ли зу ју на став ни ци С. Д. Ш, К. Ч, С. Т, С. Г. и С. У. Л.

1.8. 1.8. Ми ни стар ство про све те је до ста ви ло и из ја шње ње ко је је Школ ска упра ва у По жа рев цу Ми ни стар ство про све те је до ста ви ло и из ја шње ње ко је је Школ ска упра ва у По жа рев цу 
до ста ви ла По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти на при ту жбу У. Р. до ста ви ла По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти на при ту жбу У. Р. 

1.9. 1.9. 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 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-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. ђен је дан по сту пак. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста ви ли под но си лац при ту жбе и Школ ска упра-Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста ви ли под но си лац при ту жбе и Школ ска упра-
ва у По жа рев цу утвр ђе но је да је У. Р. по сла ло ви ше до пи са Ми ни стар ству про све те у ва у По жа рев цу утвр ђе но је да је У. Р. по сла ло ви ше до пи са Ми ни стар ству про све те у 
ко ме су за тра жи ли по моћ и по др шку у про це су уво ђе ња из бор ног пред ме та Ру мун ски ко ме су за тра жи ли по моћ и по др шку у про це су уво ђе ња из бор ног пред ме та Ру мун ски 
је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у шко ле на те ри то ри ји Бра ни чев ског окру га. У је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у шко ле на те ри то ри ји Бра ни чев ског окру га. У 
до пи си ма, ко ји су Ми ни стар ству про све те упу ти ли пре и на по чет ку школ ске 2013/2014. до пи си ма, ко ји су Ми ни стар ству про све те упу ти ли пре и на по чет ку школ ске 2013/2014. 
го ди не, ис так ну то је да су са ку пи ли пот пи се ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче овај го ди не, ис так ну то је да су са ку пи ли пот пи се ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче овај 
из бор ни пред мет и да су те зах те ве сла ли шко ла ма са же љом да ини ци ра ју уво ђе ње из бор ни пред мет и да су те зах те ве сла ли шко ла ма са же љом да ини ци ра ју уво ђе ње 
овог из бор ног пред ме та. У до пи си ма је на ве де но и да осе ћа ју за бри ну тост да ће се шко-овог из бор ног пред ме та. У до пи си ма је на ве де но и да осе ћа ју за бри ну тост да ће се шко-
ле оглу ши ти о њи хо ве зах те ве, као и да на чел ни ца Школ ске упра ве у По жа рев цу ни је ле оглу ши ти о њи хо ве зах те ве, као и да на чел ни ца Школ ске упра ве у По жа рев цу ни је 
по сла ла оба ве ште ње ди рек то ри ма шко ла из свог окру га о при пре ма ма за уво ђе ње из-по сла ла оба ве ште ње ди рек то ри ма шко ла из свог окру га о при пре ма ма за уво ђе ње из-
бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. На кра ју до пи са, бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. На кра ју до пи са, 
за тра же но је од Ми ни стар ства про све те да по ша ље кон кре тан зах тев на чел ни ци Школ-за тра же но је од Ми ни стар ства про све те да по ша ље кон кре тан зах тев на чел ни ци Школ-
ске упра ве у По жа рев цу да пре ду зме ме ре из сво је над ле жно сти и сту пи у кон такт са ске упра ве у По жа рев цу да пре ду зме ме ре из сво је над ле жно сти и сту пи у кон такт са 
ди рек то ри ма шко ла из свог окру га, ка ко би се шко ле при пре ми ле за уво ђе ње пред ме та ди рек то ри ма шко ла из свог окру га, ка ко би се шко ле при пре ми ле за уво ђе ње пред ме та 
Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

2.2. 2.2. Уви дом у из ја шње ње и при ло ге до ста вље не уз из ја шње ње Школ ске упра ве у По жа рев-Уви дом у из ја шње ње и при ло ге до ста вље не уз из ја шње ње Школ ске упра ве у По жа рев-
цу утвр ђе но је да је Ми ни стар ство про све те 20. ав гу ста 2013. го ди не упу ти ло школ ским цу утвр ђе но је да је Ми ни стар ство про све те 20. ав гу ста 2013. го ди не упу ти ло школ ским 
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упра ва ма до пис са зах те вом да под се те шко ле да је по треб но да по ну де и ма тер њи је-упра ва ма до пис са зах те вом да под се те шко ле да је по треб но да по ну де и ма тер њи је-
зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре на ци о нал не ма њи не, на те ри то ри ји где жи ви ве-зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре на ци о нал не ма њи не, на те ри то ри ји где жи ви ве-
ли ки број при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. У до пи су Ми ни стар ства про све те је, та ко ђе, ли ки број при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. У до пи су Ми ни стар ства про све те је, та ко ђе, 
на ве де но да шко ле о ис ка за ним ин те ре со ва њи ма уче ни ка тре ба да оба ве сте школ ску на ве де но да шко ле о ис ка за ним ин те ре со ва њи ма уче ни ка тре ба да оба ве сте школ ску 
упра ву ра ди еви ден ци је и обез бе ђи ва ња по треб них усло ва.упра ву ра ди еви ден ци је и обез бе ђи ва ња по треб них усло ва.

2.3. 2.3. Утвр ђе но је да су ОШ „И. Л. Р.” В. Г, ОШ „Б. Р.” у Г, ОШ „В. Д.” из Т. и ОШ „Б. Д. К.” у Б. Утвр ђе но је да су ОШ „И. Л. Р.” В. Г, ОШ „Б. Р.” у Г, ОШ „В. Д.” из Т. и ОШ „Б. Д. К.” у Б. 
оба ве сти ле Школ ску упра ву у По жа рев цу о рад ња ма ко је су пред у зе ле у ци љу уво ђе-оба ве сти ле Школ ску упра ву у По жа рев цу о рад ња ма ко је су пред у зе ле у ци љу уво ђе-
ња из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре (ан ке ти ра ње ња из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре (ан ке ти ра ње 
уче ни ка и раз ло зи за не у во ђе ње овог из бор ног пред ме та). ОШ „Б. Р.” у Г. оба ве сти ла је уче ни ка и раз ло зи за не у во ђе ње овог из бор ног пред ме та). ОШ „Б. Р.” у Г. оба ве сти ла је 
Школ ску упра ву о сво јој од лу ци да не ан ке ти ра ју уче ни ке, јер се на по след њем по пи су Школ ску упра ву о сво јој од лу ци да не ан ке ти ра ју уче ни ке, јер се на по след њем по пи су 
ста нов ни ка оп шти не Г. ве о ма ма ли број ста нов ни ка из ја снио да су при пад ни ци ру мун-ста нов ни ка оп шти не Г. ве о ма ма ли број ста нов ни ка из ја снио да су при пад ни ци ру мун-
ске на ци о нал не ма њи не, док је ОШ из Т. оба ве сти ла Школ ску упра ву да ро ди те љи ни су ске на ци о нал не ма њи не, док је ОШ из Т. оба ве сти ла Школ ску упра ву да ро ди те љи ни су 
по ка за ли ини ци ја ти ву за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та. Утвр ђе но је, та ко ђе, да је по ка за ли ини ци ја ти ву за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та. Утвр ђе но је, та ко ђе, да је 
Школ ска упра ва у По жа рев цу са чи ни ла та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња уче ни ка Школ ска упра ва у По жа рев цу са чи ни ла та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња уче ни ка 
у основ ним шко ла ма са свог под руч ја за из у ча ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик у основ ним шко ла ма са свог под руч ја за из у ча ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик 
са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре од пр вог до осмог раз ре да, и то у шко ла ма у В. Г, Ж, са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре од пр вог до осмог раз ре да, и то у шко ла ма у В. Г, Ж, 
П, М. Ц. и П. на М.П, М. Ц. и П. на М.

2.4. 2.4. Уви дом у при ло ге ко ји су до ста вље ни уз до пу ну при ту жбе, утвр ђе но је да је У. Р. упу ти ло Уви дом у при ло ге ко ји су до ста вље ни уз до пу ну при ту жбе, утвр ђе но је да је У. Р. упу ти ло 
зах тев Ре пу блич ком про свет ном ин спек то ру у ве зи уво ђе ња из бор ног пред ме та Ру мун-зах тев Ре пу блич ком про свет ном ин спек то ру у ве зи уво ђе ња из бор ног пред ме та Ру мун-
ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у ОШ „И. Л. Р.” у В. Г, ОШ „Б. Р.” у Г. и ОШ „В. ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у ОШ „И. Л. Р.” у В. Г, ОШ „Б. Р.” у Г. и ОШ „В. 
Д.” из Т. Ми ни стар ство про све те, Оде ље ње за ин спек циј ске по сло ве у уста но ва ма пред-Д.” из Т. Ми ни стар ство про све те, Оде ље ње 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 и на у ке до пи сом бр. 424-614-13/2014-школ ског, основ ног, сред њег и ви со ког обра зо ва ња и на у ке до пи сом бр. 424-614-13/2014-
12 од 16. апри ла 2014. го ди не оба ве сти ло је под но си о ца при ту жбе да су при ја ве ко је се 12 од 16. апри ла 2014. го ди не оба ве сти ло је под но си о ца при ту жбе да су при ја ве ко је се 
од но се на ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и ОШ „Б. Р.” у Г. упу ће не на да љу над ле жност про свет ном од но се на ОШ „И. Л. Р.” у В. Г. и ОШ „Б. Р.” у Г. упу ће не на да љу над ле жност про свет ном 
ин спек то ру Оп штин ске упра ве Ве ли ко Гра ди ште, а да је про свет на ин спек тор ка Ми ни-ин спек то ру Оп штин ске упра ве Ве ли ко Гра ди ште, а да је про свет на ин спек тор ка Ми ни-
стар ства про све те 1. апри ла 2014. го ди не из вр ши ла ин спек циј ски над зор у ОШ „В. Д.” из стар ства про све те 1. апри ла 2014. го ди не из вр ши ла ин спек циј ски над зор у ОШ „В. Д.” из 
Т. То ком ин спек циј ског над зо ра ин спек тор ка В. Д. утвр ди ла је да је ОШ „В. Д.” из Т. при ми-Т. То ком ин спек циј ског над зо ра ин спек тор ка В. Д. утвр ди ла је да је ОШ „В. Д.” из Т. при ми-
ла до пис под но си о ца при ту жбе са зах те вом ко је је пот пи са ло де вет ро ди те ља уче ни ка ла до пис под но си о ца при ту жбе са зах те вом ко је је пот пи са ло де вет ро ди те ља уче ни ка 
ко ји же ле да им де ца у школ ској 2013/2014. го ди ни по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред-ко ји же ле да им де ца у школ ској 2013/2014. го ди ни по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред-
ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Ме ђу тим, то ком над зо ра, утвр-ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Ме ђу тим, то ком над зо ра, утвр-
ђе но је да шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке по овом зах те ву, јер су ро ди те љи пот пи сни ци ђе но је да шко ла ни је ан ке ти ра ла уче ни ке по овом зах те ву, јер су ро ди те љи пот пи сни ци 
зах те ва твр ди ли да не зна ју о че му се ра ди или су од зах те ва од у ста ли, о че му је шко ла зах те ва твр ди ли да не зна ју о че му се ра ди или су од зах те ва од у ста ли, о че му је шко ла 
оба ве сти ла Школ ску упра ву у По жа рев цу. Ин спек тор ка је утвр ди ла да ро ди те љи уче ни ка оба ве сти ла Школ ску упра ву у По жа рев цу. Ин спек тор ка је утвр ди ла да ро ди те љи уче ни ка 
на ро ди тељ ским са стан ци ма, као и на сед ни ци Са ве та ро ди те ља ни су по ка за ли ни ка кву на ро ди тељ ским са стан ци ма, као и на сед ни ци Са ве та ро ди те ља ни су по ка за ли ни ка кву 
ини ци ја ти ву за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не ини ци ја ти ву за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре. Сто га је про свет на ин спек тор ка на ло жи ла шко ли, да при ли ком упи са уче ни ка у кул ту ре. Сто га је про свет на ин спек тор ка на ло жи ла шко ли, да при ли ком упи са уче ни ка у 
пр ви раз ред за школ ску 2014/2015. го ди ну, по сту пи у скла ду са чл. 12. За ко на о основ ном пр ви раз ред за школ ску 2014/2015. го ди ну, по сту пи у скла ду са чл. 12. За ко на о основ ном 
обра зо ва њу и вас пи та њу, да ди рек тор шко ле обез бе ди из бор из бор них пред ме та у скла-обра зо ва њу и вас пи та њу, да ди рек тор шко ле обез бе ди из бор из бор них пред ме та у скла-
ду са Пра вил ни ком о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног ду са Пра вил ни ком о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, а шко ли је на ло же но да обез бе ди да Са вет ро ди те ља уче ству је обра зо ва ња и вас пи та ња, а шко ли је на ло же но да обез бе ди да Са вет ро ди те ља уче ству је 
у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та ко ји ће се из у ча ва ти у шко ли.у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та ко ји ће се из у ча ва ти у шко ли.

2.5. 2.5. Про свет на ин спек тор ка С. С. из Оде ље ња за оп шту упра ву и јав не слу жбе Оп штин ске Про свет на ин спек тор ка С. С. из Оде ље ња за оп шту упра ву и јав не слу жбе Оп штин ске 
упра ве оп шти не Ве ли ко Гра ди ште, 15. апри ла 2014. го ди не, до ста ви ла је под но си о цу упра ве оп шти не Ве ли ко Гра ди ште, 15. апри ла 2014. го ди не, до ста ви ла је под но си о цу 
при ту жбе оба ве ште ње бр. 614-4/2014-02 о из вр ше ном над зо ру у ОШ „И. Л. Р. В. Г. и ОШ при ту жбе оба ве ште ње бр. 614-4/2014-02 о из вр ше ном над зо ру у ОШ „И. Л. Р. В. Г. и ОШ 
„Б. Р.” у Г. Ин спек циј ским над зо ром утвр ђе но је да је ОШ „И. Л. Р.” В. Г, на зах тев Школ ске „Б. Р.” у Г. Ин спек циј ским над зо ром утвр ђе но је да је ОШ „И. Л. Р.” В. Г, на зах тев Школ ске 
упра ве из По жа рев ца, из вр ши ла ан ке ти ра ње уче ни ка за уче ње из бор ног пред ме та Ру-упра ве из По жа рев ца, из вр ши ла ан ке ти ра ње уче ни ка за уче ње из бор ног пред ме та Ру-
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мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, али да ни је уве ла овај из бор ни пред-мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, али да ни је уве ла овај из бор ни пред-
мет, јер не рас по ла же на став ним ка дром, ни ти се за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та мет, јер не рас по ла же на став ним ка дром, ни ти се за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та 
при ја вио до во љан број уче ни ка по оде ље њи ма за фор ми ра ње гру пе. Што се ти че ОШ при ја вио до во љан број уче ни ка по оде ље њи ма за фор ми ра ње гру пе. Што се ти че ОШ 
„Б. Р.” у Г, утвр ђе но је да је ова шко ла из вр ши ла ан ке ти ра ње уче ни ка за уво ђе ње пред-„Б. Р.” у Г, утвр ђе но је да је ова шко ла из вр ши ла ан ке ти ра ње уче ни ка за уво ђе ње пред-
ме та Вла шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, али ни је спро ве ла ан ке ту ка ко ме та Вла шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, али ни је спро ве ла ан ке ту ка ко 
би про ве ри ла за ин те ре со ва ност уче ни ка за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је-би про ве ри ла за ин те ре со ва ност уче ни ка за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је-
зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер се пре ма ре зул та ти ма по след њег по пи са зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер се пре ма ре зул та ти ма по след њег по пи са 
ста нов ни штва у оп шти ни Го лу бац ма ли број гра ђа на из ја снио да су при пад ни ци ру мун-ста нов ни штва у оп шти ни Го лу бац ма ли број гра ђа на из ја снио да су при пад ни ци ру мун-
ске на ци о нал не ма њи не. Про свет на ин спек тор ка је на ло жи ла шко ла ма да укљу че Са вет ске на ци о нал не ма њи не. Про свет на ин спек тор ка је на ло жи ла шко ла ма да укљу че Са вет 
ро ди те ља шко ле у по сту пак пред ла га ња из бор них пред ме та, као и да при ли ком упи са ро ди те ља шко ле у по сту пак пред ла га ња из бор них пред ме та, као и да при ли ком упи са 
уче ни ка у пр ви раз ред за школ ску 2014/2015. го ди ну, по сту пе у скла ду са чл. 12. За ко на уче ни ка у пр ви раз ред за школ ску 2014/2015. го ди ну, по сту пе у скла ду са чл. 12. За ко на 
о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу. о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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 ју и кул тур но на сле ђе (чл. 5), као и да пре-иден ти те та, на и ме, ре ли ги ју, је зик, тра ди ци ју 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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. За ко ном о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма За ко ном о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма 
про пи са но је да, у по гле ду обра зо ва ња, др жа ва пре у зи ма оба ве зу да на те ри то ри ји на про пи са но је да, у по гле ду обра зо ва ња, др жа ва пре у зи ма оба ве зу да на те ри то ри ји на 
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ко јој су ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци у упо тре би, у скла ду са си ту а ци јом сва ког од ко јој су ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци у упо тре би, у скла ду са си ту а ци јом сва ког од 
ових је зи ка, и без ика квог оме та ња уче ња зва нич ног је зи ка, омо гу ћи основ но обра зо-ових је зи ка, и без ика квог оме та ња уче ња зва нич ног је зи ка, омо гу ћи основ но обра зо-
ва ње на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ним или ма њин ском је зи ку; обез бе ди зна ча јан део ва ње на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ним или ма њин ском је зи ку; обез бе ди зна ча јан део 
основ ног обра зо ва ња на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ном или ма њин ском је зи ку или обез-основ ног обра зо ва ња на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ном или ма њин ском је зи ку или обез-
бе ди да уче ње од го ва ра ју ћег ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка по ста не ин те грал ни бе ди да уче ње од го ва ра ју ћег ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка по ста не ин те грал ни 
део на став ног пла на. По ред то га, про пи са но је да др жа ва мо же да при ме ни јед ну од део на став ног пла на. По ред то га, про пи са но је да др жа ва мо же да при ме ни јед ну од 
ове три ме ре ма кар на оне по ла зни ке чи је по ро ди це та ко не што зах те ва ју, а чи ји се број ове три ме ре ма кар на оне по ла зни ке чи је по ро ди це та ко не што зах те ва ју, а чи ји се број 
сма тра до вољ ним.сма тра до вољ ним.

3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Од ред ба ма чл. 79. про-кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Од ред ба ма чл. 79. про-
пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во: на из ра жа ва ње, чу ва ње, пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во: на из ра жа ва ње, чу ва ње, 
не го ва ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по-не го ва ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по-
себ но сти; на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и себ но сти; на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и 
пи сма; да у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко-пи сма; да у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко-
ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав-са мо у пра ве во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав-
ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва ње при ват них обра зов-ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва ње при ват них обра зов-
них уста но ва; да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме; да у сре ди на ма где чи не них уста но ва; да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме; да у сре ди на ма где чи не 
зна чај ну по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и то по граф-зна чај ну по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и то по граф-
ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра-ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра-
сно оба ве шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње сно оба ве шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње 
и раз ме ну оба ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва-и раз ме ну оба ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва-
ња, у скла ду са за ко ном.ња, у скла ду са за ко ном.

3.7. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.8. 3.8. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
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пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Од ред бом и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Од ред бом 
чл. 9. овог за ко на про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је-чл. 9. овог за ко на про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је-
зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на 
ма тер њем је зи ку. Из у зет но, он мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку. ма тер њем је зи ку. Из у зет но, он мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку. 
Од ред ба ма чл. 25. и 26. про пи са не су над ле жно сти Ми ни стар ства про све те и школ ске Од ред ба ма чл. 25. и 26. про пи са не су над ле жно сти Ми ни стар ства про све те и школ ске 
упра ве. Ми ни стар ство обез бе ђу је функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, упра ве. Ми ни стар ство обез бе ђу је функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 
на ро чи то пла ни ра и пра ти раз вој обра зо ва ња и вас пи та ња; вр ши над зор над ра дом уста-на ро чи то пла ни ра и пра ти раз вој обра зо ва ња и вас пи та ња; вр ши над зор над ра дом уста-
но ва и за во да; пла ни ра, ко ор ди ни ра и ор га ни зу је про гра ме стал ног струч ног уса вр ша ва-но ва и за во да; пла ни ра, ко ор ди ни ра и ор га ни зу је про гра ме стал ног струч ног уса вр ша ва-
ња за по сле них у уста но ва ма; вр ши про ве ру ре зул та та оства ре но сти про пи са них ци ље-ња за по сле них у уста но ва ма; вр ши про ве ру ре зул та та оства ре но сти про пи са них ци ље-
ва обра зо ва ња и вас пи та ња на ре пу блич ком ни воу; оства ру је ме ђу на род ну са рад њу на ва обра зо ва ња и вас пи та ња на ре пу блич ком ни воу; оства ру је ме ђу на род ну са рад њу на 
пла ну раз во ја си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, ана ли зу и пре но ше ње стра них ис ку ста-пла ну раз во ја си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, ана ли зу и пре но ше ње стра них ис ку ста-
ва и европ ских про гра ма и до стиг ну ћа; ус по ста вља и упра вља је дин стве ним ин фор ма-ва и европ ских про гра ма и до стиг ну ћа; ус по ста вља и упра вља је дин стве ним ин фор ма-
ци о ним си сте мом про све те у РС, ста ра се о не сме та ном про то ку по да та ка и обез бе ђу је ци о ним си сте мом про све те у РС, ста ра се о не сме та ном про то ку по да та ка и обез бе ђу је 
до ступ ност и за шти ту по да та ка; во ди ре ги стар и из да је до зво ле за рад на став ни ка, вас-до ступ ност и за шти ту по да та ка; во ди ре ги стар и из да је до зво ле за рад на став ни ка, вас-
пи та ча, струч них са рад ни ка и ди рек то ра и утвр ђу је на ци о нал ни оквир ква ли фи ка ци ја за пи та ча, струч них са рад ни ка и ди рек то ра и утвр ђу је на ци о нал ни оквир ква ли фи ка ци ја за 
ни во сред њег струч ног обра зо ва ња. Школ ска упра ва пред ста вља ор га ни за ци о ну је ди-ни во сред њег струч ног обра зо ва ња. Школ ска упра ва пред ста вља ор га ни за ци о ну је ди-
ни цу Ми ни стар ства про све те, ко ја за дат ке и по сло ве оба вља ван се ди шта ми ни стар ства, ни цу Ми ни стар ства про све те, ко ја за дат ке и по сло ве оба вља ван се ди шта ми ни стар ства, 
те та ко оба вља струч но-пе да го шки над зор у уста но ва ма, ко ор ди ни ра струч но уса вр ша-те та ко оба вља струч но-пе да го шки над зор у уста но ва ма, ко ор ди ни ра струч но уса вр ша-
ва ње на став ни ка, вас пи та ча, струч ног са рад ни ка, ди рек то ра и се кре та ра уста но ве; да је ва ње на став ни ка, вас пи та ча, струч ног са рад ни ка, ди рек то ра и се кре та ра уста но ве; да је 
по др шку раз вој ном пла ни ра њу, раз во ју пред школ ског, школ ског и вас пит ног про гра ма по др шку раз вој ном пла ни ра њу, раз во ју пред школ ског, школ ског и вас пит ног про гра ма 
и оси гу ра њу ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња; уче ству је у при пре ма ма пла на раз во ја и оси гу ра њу ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња; уче ству је у при пре ма ма пла на раз во ја 
обра зо ва ња и вас пи та ња за под руч је за ко је је обра зо ва на и пра ти ње го во оства ри ва ње; обра зо ва ња и вас пи та ња за под руч је за ко је је обра зо ва на и пра ти ње го во оства ри ва ње; 
обез бе ђу је све усло ве да уста но ве не сме та но уно се, по пу ња ва ју, ажу ри ра ју и одр жа ва ју обез бе ђу је све усло ве да уста но ве не сме та но уно се, по пу ња ва ју, ажу ри ра ју и одр жа ва ју 
ба зу по да та ка о обра зо ва њу и вас пи та њу у окви ру је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте-ба зу по да та ка о обра зо ва њу и вас пи та њу у окви ру је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте-
ма про све те; вр ши кон тро лу на мен ског ко ри шће ња сред ста ва уста но ва и оба вља и дру-ма про све те; вр ши кон тро лу на мен ског ко ри шће ња сред ста ва уста но ва и оба вља и дру-
ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма.ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма.

3.9. 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 да на став не пла-За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да на став не пла-
но ве и про гра ме основ ног, сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, на но ве и про гра ме основ ног, сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња, на 
пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет, док школ ски про грам, на осно-пред лог ми ни стра, до но си На ци о нал ни про свет ни са вет, док школ ски про грам, на осно-
ву ко га се оства ру је основ но и сред ње обра зо ва ње и вас пи та ње, до но си школ ски од-ву ко га се оства ру је основ но и сред ње обра зо ва ње и вас пи та ње, до но си школ ски од-
бор на осно ву на став ног пла на и про гра ма. Школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи: бор на осно ву на став ног пла на и про гра ма. Школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи: 
ци ље ве школ ског про гра ма; на зив, вр сту и тра ја ње свих про гра ма обра зо ва ња и вас-ци ље ве школ ског про гра ма; на зив, вр сту и тра ја ње свих про гра ма обра зо ва ња и вас-
пи та ња ко је шко ла оства ру је и је зик на ко ме се оства ру је про грам; оба ве зне и из бор-пи та ња ко је шко ла оства ру је и је зик на ко ме се оства ру је про грам; оба ве зне и из бор-
не пред ме те и мо ду ле, по ци клу си ма, од но сно, обра зов ним про фи ли ма и раз ре ди ма; не пред ме те и мо ду ле, по ци клу си ма, од но сно, обра зов ним про фи ли ма и раз ре ди ма; 
фа кул та тив не на став не пред ме те, њи хо ве про грам ске са др жа је и ак тив но сти ко ји ма се фа кул та тив не на став не пред ме те, њи хо ве про грам ске са др жа је и ак тив но сти ко ји ма се 
оства ру ју, као и дру га пи та ња од зна ча ја за школ ски про грам. Од ред бом чл. 57. ст. 2. оства ру ју, као и дру га пи та ња од зна ча ја за школ ски про грам. Од ред бом чл. 57. ст. 2. 
про пи са но је да уста но ва има са вет ро ди те ља, док је ст. 3. и 4. про пи са но да се у са вет про пи са но је да уста но ва има са вет ро ди те ља, док је ст. 3. и 4. про пи са но да се у са вет 
ро ди те ља шко ле би ра по је дан пред став ник ро ди те ља уче ни ка сва ког оде ље ња, док у ро ди те ља шко ле би ра по је дан пред став ник ро ди те ља уче ни ка сва ког оде ље ња, док у 
уста но ви у ко јој сти чу обра зо ва ње при пад ни ци на ци о нал не ма њи не, од но сно ет нич ке уста но ви у ко јој сти чу обра зо ва ње при пад ни ци на ци о нал не ма њи не, од но сно ет нич ке 
гру пе у са ве ту ро ди те ља су сра змер но за сту пље ни и пред став ни ци на ци о нал не ма њи-гру пе у са ве ту ро ди те ља су сра змер но за сту пље ни и пред став ни ци на ци о нал не ма њи-
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не, од но сно ет нич ке гру пе. Са вет ро ди те ља, из ме ђу оста лог, уче ству је у по ступ ку пред-не, од но сно ет нич ке гру пе. Са вет ро ди те ља, из ме ђу оста лог, 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. ла га ња из бор них пред ме та и у по ступ ку из бо ра уџ бе ни ка. 

3.10. 3.10. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-рад оства ру је на срп ском је зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-
вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, 
ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Од ред бом чл. ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Од ред бом чл. 
12. ст. 3. овог за ко на про пи са но је да шко ла мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад 12. ст. 3. овог за ко на про пи са но је да шко ла мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад 
на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка 
упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва-упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва-
ња. Ме ђу тим, ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке ња. Ме ђу тим, ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке 
при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет. еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет. 

3.11.3.11. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да  Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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. на ста ве и обра зо ва ња. 

3.12.3.12. Пра вил ни ком о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра- Пра вил ни ком о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра-
зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња, те Пра вил ни ком о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња вас пи та ња, те 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 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 ња 
про пи сан је на став ни план за уче ни ке од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле ко ји са-про пи сан је на став ни план за уче ни ке од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле ко ји са-
др жи спи сак оба ве зних и из бор них на став них пред ме та. Оба пра вил ни ка про пи су ју да др жи спи сак оба ве зних и из бор них на став них пред ме та. Оба пра вил ни ка про пи су ју да 
је шко ла ду жна да са ли сте из бор них пред ме та, по ред оба ве зних из бор них пред ме та, је шко ла ду жна да са ли сте из бор них пред ме та, по ред оба ве зних из бор них пред ме та, 
по ну ди још три или че ти ри из бор на, од ко јих уче ник би ра је дан пред мет по сво јим скло-по ну ди још три или че ти ри из бор на, од ко јих уче ник би ра је дан пред мет по сво јим скло-
но сти ма. Ме ђу из бор ним на став ним пред ме ти ма ко је је шко ла ду жна да по ну ди на ла зи но сти ма. Ме ђу из бор ним на став ним пред ме ти ма ко је је шко ла ду жна да по ну ди на ла зи 
се и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. се и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

3.13. 3.13. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну 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 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 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 над ле жног за по сло ве обра зо ва-15 уче ни ка по раз ре ду по треб на са гла сност ми ни стра над ле жног за по сло ве обра зо ва-
ња. Та ко ђе, про пи са но је да се шко ла за при зна ва ње ма њег, од но сно ве ћег бро ја уче ни-ња. Та ко ђе, про пи са но је да се шко ла за при зна ва ње ма њег, од но сно ве ћег бро ја уче ни-
ка у оде ље њу од про пи са ног, уз обра зло же ње, обра ћа ми ни стар ству пре ко над ле жне ка у оде ље њу од про пи са ног, уз обра зло же ње, обра ћа ми ни стар ству пре ко над ле жне 
школ ске упра ве.школ ске упра ве.

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА
СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ САСА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.14. 3.14. Има ју ћи у ви ду са др жи ну при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју, за да так По ве ре ни це био је Има ју ћи у ви ду са др жи ну при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју, за да так По ве ре ни це био је 
да утвр ди да ли су над ле жно ми ни стар ство и Школ ска упра ва По жа ре вац, про тив ко јих да утвр ди да ли су над ле жно ми ни стар ство и Школ ска упра ва По жа ре вац, про тив ко јих 
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су при ту жбе под не те, дис кри ми ни са ли уче ни ке ру мун ске на ци о нал но сти ко ји по ха ђа-су при ту жбе под не те, дис кри ми ни са ли уче ни ке ру мун ске на ци о нал но сти ко ји по ха ђа-
ју основ не шко ле на те ри то ри ји Бра ни чев ског и По мо рав ског окру га на осно ву њи хо ве ју основ не шко ле на те ри то ри ји Бра ни чев ског и По мо рав ског окру га 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 2013/2014. го ди не по ха ђа ју на ци о нал не при пад но сти, у по гле ду мо гућ но сти да школ ске 2013/2014. го ди не по ха ђа ју 
на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

3.15. 3.15. Не спор но је да од ре ђе не основ не шко ле са под руч ја Школ ске упра ве По жа ре вац ни су Не спор но је да од ре ђе не основ не шко ле са под руч ја Школ ске упра ве По жа ре вац ни су 
по ну ди ле уче ни ци ма да из у ча ва ју из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на-по ну ди ле уче ни ци ма да из у ча ва ју из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на-
ци о нал не кул ту ре. Та ко ђе, не ке од шко ла су спро ве ле ан ке ту ка ко би про ве ри ле за ин-ци о нал не кул ту ре. Та ко ђе, не ке од шко ла су спро ве ле ан ке ту ка ко би про ве ри ле за ин-
те ре со ва ност уче ни ка, али због не до вољ ног бро ја при ја вље них уче ни ка за фор ми ра ње те ре со ва ност уче ни ка, али због не до вољ ног бро ја при ја вље них уче ни ка за фор ми ра ње 
гру пе од лу чи ле су да не уве ду овај из бор ни пред мет. Ана ли зом про пи са ко ји ре гу ли шу гру пе од лу чи ле су да не уве ду овај из бор ни пред мет. Ана ли зом про пи са ко ји ре гу ли шу 
обра зо ва ње, а по себ но оних ко ји се ти чу ор га ни зо ва ња на ста ве је зи ка на ци о нал не ма-обра зо ва ње, а по себ но оних ко ји се ти чу ор га ни зо ва ња на ста ве је зи ка на ци о нал не ма-
њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ног пред ме та, По ве ре ни ца за за-њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ног пред ме та, По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да се у пра вил ни ци ма о на став ном пла ну од пр вог шти ту рав но прав но сти утвр ди ла је да се у пра вил ни ци ма о на став ном пла ну од пр вог 
до осмог раз ре да основ не шко ле, из бор ни пред мет Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на-до осмог раз ре да основ не шко ле, из бор ни пред мет Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на-
ци о нал не кул ту ре на ла зи на спи ску из бор них пред ме та ко ји уче ни ци мо гу да би ра ју, ци о нал не кул ту ре на ла зи на спи ску из бор них пред ме та ко ји уче ни ци мо гу да би ра ју, 
уко ли ко им шко ла по ну ди, сва ке школ ске го ди не. По ве ре ни ца ука зу је да је За ко ном о уко ли ко им шко ла по ну ди, сва ке школ ске го ди не. По ве ре ни ца ука зу је да је За ко ном о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да школ ски про грам, на осно-осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да школ ски про грам, на осно-
ву на став ног пла на и про гра ма, до но си школ ски од бор, а да је ва жна уло га у по ступ ку ву на став ног пла на и про гра ма, до но си школ ски од бор, а да је ва жна уло га у по ступ ку 
пред ла га ња из бо ра на став них пред ме та да та са ве ту ро ди те ља, ко ји чи не по је дан пред-пред ла га ња из бо ра на став них пред ме та да та са ве ту ро ди те ља, ко ји чи не по је дан пред-
став ник ро ди те ља уче ни ка сва ког оде ље ња. По себ на пра ви ла су про пи са на за из бор став ник ро ди те ља уче ни ка сва ког оде ље ња. По себ на пра ви ла су про пи са на за из бор 
пред став ни ка са ве та ро ди те ља у шко ла ма у ко ји ма сти чу обра зо ва ње при пад ни ци на ци-пред став ни ка са ве та ро ди те ља у шко ла ма у ко ји ма сти чу обра зо ва ње при пад ни ци на ци-
о нал не ма њи не, та ко што је про пи са но да у са ве ту ро ди те ља тре ба да бу ду сра змер но о нал не ма њи не, та ко што је про пи са но да у са ве ту ро ди те ља тре ба да бу ду сра змер но 
за сту пље ни и пред став ни ци на ци о нал не ма њи не. Има ју ћи у ви ду да са вет ро ди те ља уче-за сту пље ни и пред став ни ци на ци о нал не ма њи не. Има ју ћи у ви ду да са вет ро ди те ља уче-
ству је у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та, мо же се кон ста то ва ти да је ова над ле-ству је у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та, мо же се кон ста то ва ти да је ова над ле-
жност са ве та је дан од ме ха ни за ма на осно ву ког се мо же ути ца ти да се је зик на ци о нал не жност са ве та је дан од ме ха ни за ма на осно ву ког се мо же ути ца ти 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 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 по ну ди мо гућ ност из бо ра из ме ђу ви ше је зи ка на ци о нал них мо гу ће и да се уче ни ци ма 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. Тре ба има ти у ви ду да је од ред бом чл. 6. Пра вил ни ка о на став ном пла ну за пр ви, ма њи на. Тре ба има ти у ви ду да је од ред бом чл. 6. Пра вил ни ка о на став ном пла ну за пр ви, 
дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му 
за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, као и на по ме ном у Пра вил ни ку о на-за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, као и на по ме ном у Пра вил ни ку 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 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 ња, про пи са на ду жност шко ле да са ли сте за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, про пи са на ду жност шко ле да са ли сте 
из бор них пред ме та овог на став ног пла на, уче ни ци ма по ну ди још три или че ти ри из бор на из бор них пред ме та овог на став ног пла на, уче ни ци ма по ну ди још три или че ти ри из бор на 
пред ме та од ко јих уче ник би ра је дан пре ма сво јим скло но сти ма. пред ме та од ко јих уче ник би ра је дан пре ма сво јим скло но сти ма. 

3.16. 3.16. Што се ти че над ле жно сти Ми ни стар ства про све те и школ ске упра ве у ве зи са из у ча ва-Што се ти че над ле жно сти Ми ни стар ства про све те и школ ске упра ве у ве зи са из у ча ва-
њем из бор них пред ме та, ме ђу ко ји ма је Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-њем из бор них пред ме та, ме ђу ко ји ма је Ма тер њи 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 кон ста ту је да ни Ми ни стар ство про све те ту ре, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни Ми ни стар ство про све те 
ни школ ске упра ве не ма ју над ле жно сти ко ји ма би мо гли да уче ству ју у по ступ ку пред-ни школ ске упра ве не ма ју над ле жно сти ко ји ма би мо гли да уче ству ју у по ступ ку пред-
ла га ња из бор них пред ме та у шко ла ма, ни ти мо гу да спро во де ан ке ти ра ње уче ни ка у ла га ња из бор них пред ме та у шко ла ма, ни ти мо гу да спро во де ан ке ти ра ње уче ни ка у 
ци љу ода би ра из бор них пред ме та. Ми ни стар ство про све те има над ле жност да да је са-ци љу ода би ра из бор них пред ме та. Ми ни стар ство про све те има над ле жност да да је са-
гла сност за оства ри ва ње обра зов но-вас пит ног ра да у шко ла ма на је зи ку и пи сму на ци-гла сност за оства ри ва ње обра зов но-вас пит ног ра да у шко ла ма на је зи ку и пи сму на ци-
о нал не ма њи не, ка да се за то опре де ли ма ње од 15 уче ни ка, али не ма над ле жност да о нал не ма њи не, ка да се за то опре де ли ма ње од 15 уче ни ка, али не ма над ле жност да 
од ре ђу је ко ји ће се из бор ни пред ме ти у ко јим шко ла ма из у ча ва ти. Да кле, Ми ни стар ство од ре ђу је ко ји ће се из бор ни пред ме ти у ко јим шко ла ма из у ча ва ти. Да кле, Ми ни стар ство 
про све те да је са гла сност на зах тев ко ји упу ћу је шко ла, а шко ла ова кав зах тев мо же да про све те да је са гла сност на зах тев ко ји упу ћу је шко ла, а шко ла ова кав зах тев мо же да 
под не се ми ни стар ству тек на кон што по ну ди из у ча ва ње од ре ђе ног из бор ног пред ме та и под не се ми ни стар ству тек на кон што по ну ди из у ча ва ње од ре ђе ног из бор ног пред ме та и 
утвр ди да се при ја вио ма њи број уче ни ка од про пи са ног за фор ми ра ње гру пе. У кон крет-утвр ди да се при ја вио ма њи број уче ни ка од про пи са ног за фор ми ра ње гру пе. У кон крет-
ном слу ча ју, под но си лац при ту жбе ни је до ста вио до ка зе да је не ка шко ла са те ри то ри је ном слу ча ју, под но си лац при ту жбе ни је до ста вио до ка зе да је не ка шко ла са те ри то ри је 
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Школ ске упра ве По жа ре вац за тра жи ла са гла сност Ми ни стар ства про све те за фор ми ра-Школ ске упра ве По жа ре вац за тра жи ла са гла сност Ми ни стар ства про све те за фор ми ра-
ње гру пе са ма њим бро јем уче ни ка за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти-ње гру пе са ма њим бро јем уче ни ка за из у ча ва ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти-
ма на ци о нал не кул ту ре, а да је Ми ни стар ство од би ло да се са гла си. Слич но је и са над-ма на ци о нал не кул ту ре, а да је Ми ни стар ство од би ло да се са гла си. Слич но је и са над-
ле жно сти ма школ ске упра ве, од но сно, ни школ ска упра ва не ма мо гућ ност да уче ству је ле жно сти ма школ ске упра ве, од но сно, ни школ ска упра ва не ма мо гућ ност да уче ству је 
у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та у шко ла ма, ни ти да ну ди из бор не пред ме та у по ступ ку пред ла га ња из бор них пред ме та у шко ла ма, ни ти да ну ди из бор не пред ме та 
уче ни ци ма, има ју ћи у ви ду да су ове про це ду ре у ис кљу чи вој над ле жно сти шко ла. уче ни ци ма, има ју ћи у ви ду да су ове про це ду ре у ис кљу чи вој над ле жно сти шко ла. 

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Ми ни стар ство про све те 20. ав гу ста По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Ми ни стар ство про све те 20. ав гу ста 
2013. го ди не упу ти ло до пис школ ским упра ва ма са зах те вом да под се те шко ле да на 2013. го ди не упу ти ло до пис школ ским упра ва ма са зах те вом да под се те шко ле да на 
те ри то ри ји где жи ви ве ли ки број при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, по ну де као из бор ни те ри то ри ји где жи ви ве ли ки број при пад ни ка на ци о нал не ма њи не, по ну де као из бор ни 
пред мет и ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, у скла ду са об ја вље ним пред мет и ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, у скла ду са об ја вље ним 
на став ним пла но ви ма и про гра ми ма, као и ре сур си ма шко ле. Ми ни стар ство про све те на став ним пла но ви ма и про гра ми ма, као и ре сур си ма шко ле. Ми ни стар ство про све те 
је за тра жи ло од школ ских упра ва да при ба ве по врат ну ин фор ма ци ју од шко ла о ис ка за-је за тра жи ло од школ ских упра ва да при ба ве по врат ну ин фор ма ци ју од шко ла о ис ка за-
ним ин те ре со ва њи ма уче ни ка за из у ча ва ње овог из бор ног пред ме та ра ди еви ден ци је и ним ин те ре со ва њи ма уче ни ка за из у ча ва ње овог из бор ног пред ме та ра ди еви ден ци је и 
обез бе ђи ва ња усло ва. Школ ска упра ва у По жа рев цу сту пи ла је у кон такт са шко ла ма са обез бе ђи ва ња усло ва. Школ ска упра ва у По жа рев цу сту пи ла је у кон такт са шко ла ма са 
свог под руч ја, има по дат ке о бро ју уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за из у ча ва ње из бор-свог под руч ја, има по дат ке о бро ју уче ни ка ко ји су се опре де ли ли за из у ча ва ње из бор-
ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и при ку пи ла је из ја ве ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и при ку пи ла је из ја ве 
ди рек то ра о раз ло зи ма због ко јих ни су спро ве ли ан ке ти ра ње уче ни ка или ни су уве ли ди рек то ра о раз ло зи ма због ко јих ни су спро ве ли ан ке ти ра ње уче ни ка или ни су уве ли 
из у ча ва ње овог из бор ног пред ме та. из у ча ва ње овог из бор ног пред ме та. 

 Та ко ђе, Ми ни стар ство про све те је ре а го ва ло на зах тев под но си о ца при ту жбе за ин спек- Та ко ђе, Ми ни стар ство про све те је ре а го ва ло на зах тев под но си о ца при ту жбе за ин спек-
циј ским над зо ром у ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, ОШ „Б. Р.” из Г. и ОШ „В. Д.” из Т, па су при ја ве упу-циј ским над зо ром у ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, ОШ „Б. Р.” из Г. и ОШ „В. Д.” из Т, па су при ја ве упу-
ће не на да љу над ле жност про свет ном ин спек то ру Оп штин ске упра ве Ве ли ко Гра ди ште, ће не на да љу над ле жност про свет ном ин спек то ру Оп штин ске упра ве Ве ли ко Гра ди ште, 
од но сно, про свет ној ин спек тор ки Ми ни стар ства про све те. Под но си о ци ма при ту жбе су од но сно, про свет ној ин спек тор ки Ми ни стар ства про све те. Под но си о ци ма при ту жбе су 
15. и 16. апри ла 2014. го ди не упу ће ни до пи си о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру, као 15. и 16. апри ла 2014. го ди не упу ће ни до пи си о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру, као 
и ме ра ма ко је су на ло же не шко ла ма. Због то га се мо же кон ста то ва ти да су Ми ни стар-и ме ра ма ко је су на ло же не шко ла ма. Због то га се мо же кон ста то ва ти да су Ми ни стар-
ство про све те и Школ ска упра ва у По жа рев цу, пред у зе ле ме ре и рад ње из сво је над ле-ство про све те и Школ ска упра ва у По жа рев цу, пред у зе ле ме ре и рад ње из сво је над ле-
жно сти, на на чин ко ји ни је у су прот но сти са ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. жно сти, на на чин ко ји ни је у су прот но сти са ан ти ди скри ми на ци о ним про пи си ма. 

3.18. 3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да Ми ни стар ство про све те и По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да Ми ни стар ство про све те и 
Школ ска упра ва у По жа рев цу ни су дис кри ми ни са ли уче ни ке ру мун ске на ци о нал но сти Школ ска упра ва у По жа рев цу ни су дис кри ми ни са ли уче ни ке ру мун ске на ци о нал но сти 
у по гле ду мо гућ но сти да по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле-у по гле ду мо гућ но сти да по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле-
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер ове два ор га на не ма ју ути ца ја на по сту пак пред ла га-мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, јер ове два ор га на не ма ју ути ца ја на по сту пак пред ла га-
ња из бор них пред ме та, њи хо во ну ђе ње уче ни ци ма, ни ти од лу ке шко ла да ли ће у слу-ња из бор них пред ме та, њи хо во ну ђе ње уче ни ци ма, ни ти од лу ке шко ла да ли ће у слу-
ча ју не до вољ ног бро ја при ја вље них уче ни ка за тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. По ве-ча ју не до вољ ног бро ја при ја вље них уче ни ка за тра жи ти са гла сност ми ни стар ства. По ве-
ре ни ца, та ко ђе, же ли да ис так не да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, кроз рад ор га на ре ни ца, та ко ђе, же ли да ис так не да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, кроз рад ор га на 
шко ле (ор ган упра вља ња и са вет ро ди те ља) мо гу да за сту па ју сво је ин те ре се и по тре бе шко ле (ор ган упра вља ња и са вет ро ди те ља) мо гу да за сту па ју сво је ин те ре се и по тре бе 
за из у ча ва њем ма тер њег је зи ка би ло дво је зич но или кроз ор га ни зо ва ње на ста ве је зи ка за из у ча ва њем ма тер њег је зи ка би ло дво је зич но или кроз ор га ни зо ва ње на ста ве је зи ка 
на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ног пред ме та. на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ног пред ме та. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и Школ ска упра ва По жа ре вац ни су Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и Школ ска упра ва По жа ре вац ни су 
по сту па ли дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма и уче ни ца ма ру мун ске на ци о нал но сти у ве зи по сту па ли дис кри ми на тор но пре ма уче ни ци ма и уче ни ца ма ру мун ске на ци о нал но сти у ве зи 
са оства ри ва њем пра ва да по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен-са оства ри ва њем пра ва да по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен-
ти ма на ци о нал не кул ту ре.ти ма на ци о нал не кул ту ре.
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При ту жба У. Р. из Г. про тив ОШ И. Л. Р. из В. Г. због дис кри ми на ци јеПри ту жба У. Р. из Г. про тив ОШ И. Л. Р. из В. Г. због дис кри ми на ци је
по осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва њапо осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-146/2014-02 да тум: 18.7.2014.бр. 07-00-146/2014-02 да тум: 18.7.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе У. Р. из Г, поднете против ОШ ишљење је донето у поступку поводом притужбе У. Р. из Г, поднете против ОШ 
„И. Л. Р.” из В. Г. због дискриминације ученика на основу припадности ру„И. Л. Р.” из В. Г. због дискриминације ученика на основу припадности ру мунмун-

ској ској националној мањини. У притужби је наведено да су родитељи ученика и учени-националној мањини. У притужби је наведено да су родитељи ученика и учени-
ца ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. сакупили потписе за увођење изборног предмета Румунски ца ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. сакупили потписе за увођење изборног предмета Румунски 
језик са елементима националне културе, те да су, током анкетирања за увођење овог језик са елементима националне културе, те да су, током анкетирања за увођење овог 
изборног предмета, деца изразила жељу да изучавају румунски језик, али им школа изборног предмета, деца изразила жељу да изучавају румунски језик, али им школа 
то није омогућила. У току поступка је утврђено да је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. анкетирала то није омогућила. У току поступка је утврђено да је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. анкетирала 
ученике како би проверила њихову заинтересованост да изучавају изборни предмет ученике како би проверила њихову заинтересованост да изучавају изборни предмет 
Румунски језик са елементима националне културе. Резултати анкете показали су Румунски језик са елементима националне културе. Резултати анкете показали су 
да се ни у једном одељењу није изјаснио довољан број ученика заинтересованих да да се ни у једном одељењу није изјаснио довољан број ученика заинтересованих да 
изу чавају овај изборни предмет. Због тога је Повереница за заштиту равноправно сти изу чавају овај изборни предмет. Због тога је Повереница за заштиту равноправно сти 
да ла мишљење да неорганизовањем наставе из изборног предмета Румунски је зик да ла мишљење да неорганизовањем наставе из изборног предмета Румунски је зик 
са елементима националне културе у школској 2013/2014. години, ОШ „И. Л. Р.” из В. са елементима националне културе у школској 2013/2014. години, ОШ „И. Л. Р.” из В. 
Г. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.Г. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 24. мар та 2014. го ди не при ту жбу, a По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 24. мар та 2014. го ди не при ту жбу, a 
14. ма ја 2014. го ди не до пу ну при ту жбе У. Р, ко ја је под не та про тив ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. 14. ма ја 2014. го ди не до пу ну при ту жбе У. Р, ко ја је под не та про тив ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. 

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

да су ро ди те љи уче ни ка и уче ни ца ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. са ку пи ли пот пи се за уво ђе ње из-да су ро ди те љи уче ни ка и уче ни ца ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. са ку пи ли пот пи се за уво ђе ње из-
бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,

да су, то ком ан ке ти ра ња за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та, де ца из ра зи ла же љу да да су, то ком ан ке ти ра ња за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та, де ца из ра зи ла же љу да 
из у ча ва ју ру мун ски је зик, али им шко ла то ни је омо гу ћи ла.из у ча ва ју ру мун ски је зик, али им шко ла то ни је омо гу ћи ла.

1.3. 1.3. Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе, до ста вље ни су: 1) зах тев У. Р. ко ји же ле да им де ца уче Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе, до ста вље ни су: 1) зах тев У. Р. ко ји же ле да им де ца уче 
ру мун ски је зик за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-ру мун ски је зик за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре у школ ској 2013/2014. го ди ни са пот пи си ма ро ди те ља уче ни ка ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, ту ре у школ ској 2013/2014. го ди ни са пот пи си ма ро ди те ља уче ни ка ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, 
ко јим су тра жи ли од шко ле да њи хо вој де ци омо гу ћи да од 1. сеп тем бра 2013. го ди не ко јим су тра жи ли од шко ле да њи хо вој де ци омо гу ћи да од 1. сеп тем бра 2013. го ди не 
по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре; 2) зах-по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре; 2) зах-
тев ко јим је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. за тра жи ла од под но си о ца при ту жбе да до ста ви тач не тев ко јим је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. за тра жи ла од под но си о ца при ту жбе да до ста ви тач не 
по дат ке о ро ди те љи ма пот пи сни ци ма зах те ва за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са по дат ке о ро ди те љи ма пот пи сни ци ма зах те ва за уво ђе ње пред ме та Ру мун ски је зик са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, 4) оба ве ште ње ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. о ре зул та ти ма еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, 4) оба ве ште ње ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. о ре зул та ти ма 
ан ке те спро ве де не у овој шко ли; 5) зах тев за ван ред ну кон тро лу за ко ни то сти ко ји су ан ке те спро ве де не у овој шко ли; 5) зах тев за ван ред ну кон тро лу за ко ни то сти ко ји су 
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под но си о ци при ту жбе упу ти ли Ре пу блич ком про свет ном ин спек то ру и 6) од го вор оп-под но си о ци при ту жбе упу ти ли Ре пу блич ком про свет ном ин спек то ру и 6) од го вор оп-
штин ске про свет не ин спек ци је из В. Г.штин ске про свет не ин спек ци је из В. Г.

1.4. 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 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 за бра-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 у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ОШ „И. Л. Р.” из В. Г.ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње ОШ „И. Л. Р.” из В. Г.

1.5. 1.5. У из ја шње њу М. М, ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу М. М, ди рек то ра ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да je шко ла у сеп тем бру 2013. ан ке ти ра ла уче ни ке ка ко би про ве ри ла њи хо ву за ин те ре-да je шко ла у сеп тем бру 2013. ан ке ти ра ла уче ни ке ка ко би про ве ри ла њи хо ву за ин те ре-
со ва ност за из у ча ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не со ва ност за из у ча ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре,кул ту ре,

да је ре зул тат ан ке те био та кав да се у пр вом раз ре ду при ја ви ло 3 уче ни ка, дру гом – 1 да је ре зул тат ан ке те био та кав да се у пр вом раз ре ду при ја ви ло 3 уче ни ка, дру гом – 1 
уче ник, тре ћем – 5 уче ни ка, че твр том – 5 уче ни ка, пе том – 7 уче ни ка, ше стом – 4 уче ни-уче ник, тре ћем – 5 уче ни ка, че твр том – 5 уче ни ка, пе том – 7 уче ни ка, ше стом – 4 уче ни-
ка, сед мом – 5 уче ни ка и у осмом раз ре ду – 11 уче ни ка.ка, сед мом – 5 уче ни ка и у осмом раз ре ду – 11 уче ни ка.

да је про пи са но да број уче ни ка за из бор ни пред мет не мо же би ти ма њи од 15 уче ни ка да је про пи са но 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, а 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 по гру пи, а 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,ми ни стра,

да се, има ју ћи у ви ду ре ле вант не про пи се, ни је при ја вио до во љан број уче ни ка за из у ча-да се, има ју ћи у ви ду ре ле вант не про пи се, ни је при ја вио до во љан број уче ни ка за из у ча-
ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре,

да шко ла не ма са зна ња о то ме ко ли ко де це ру мун ске на ци о нал но сти по ха ђа на ста ву, с да шко ла не ма са зна ња о то ме ко ли ко де це ру мун ске на ци о нал но сти по ха ђа на ста ву, с 
об зи ром да ни је тра жи ла од ро ди те ља да се из ја сне о на ци о нал ној при пад но сти,об зи ром да ни је тра жи ла од ро ди те ља да се из ја сне о на ци о нал ној при пад но сти,

да је у шко ли у то ку упис де це у пр ви раз ред школ ске 2014/2015. го ди не, те се њи хо ви да је у шко ли у то ку упис де це у пр ви раз ред школ ске 2014/2015. го ди не, те се њи хо ви 
ро ди те љи при ли ком по пу ња ва ња Про то ко ла за упис ан ке ти ра ју о за ин те ре со ва но сти да ро ди те љи при ли ком по пу ња ва ња Про то ко ла за упис ан ке ти ра ју о за ин те ре со ва но сти да 
њи хо во де те по ха ђа на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци-њи хо во де те по ха ђа на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци-
о нал не кул ту ре. о нал не кул ту ре. 

1.6. 1.6. На зах тев По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти, ди рек тор ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. до пу-На зах тев По ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти, ди рек тор ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. до пу-
нио је из ја шње ње до пи сом бр. 853 од 15. ма ја 2014. го ди не, у ко јем је на ве де но да ни је нио је из ја шње ње до пи сом бр. 853 од 15. ма ја 2014. го ди не, у ко јем је на ве де но да ни је 
тра жио са гла сност Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја за уво ђе ње из-тра жио са гла сност Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја за уво ђе ње из-
бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, као ни за уво ђе ње бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, као ни за уво ђе ње 
из бор ног пред ме та Вла шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Ис та као је да се из бор ног пред ме та Вла шки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Ис та као је да се 
ру ко во дио Струч ним упут ством о фор ми ра њу оде ље ња и на чи ну фи нан си ра ња у основ-ру ко во дио 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 ко јем ни је по ме ну та оба ве за ди рек то ра шко ле да тра жи ним и сред њим шко ла ма, у ко јем ни је по ме ну та оба ве за ди рек то ра шко ле да тра жи 
са гла сност, уко ли ко ни су ис пу ње ни усло ви за фор ми ра ње гру пе са ма њим бро јем од 15 са гла сност, уко ли ко ни су ис пу ње ни усло ви за фор ми ра ње гру пе са ма њим бро јем од 15 
уче ни ка по раз ре ду. уче ни ка по раз ре ду. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу, при ло ге ко је је до ста вио под но си лац при ту жбе, као и из ја шње ња Уви дом у при ту жбу, при ло ге ко је је до ста вио под но си лац при ту жбе, као и из ја шње ња 
шко ле утвр ђе но је да је У. р. по сла ло 5. сеп тем бра 2013. го ди не до пис ОШ „И. Л. Р.” из шко ле утвр ђе но је да је У. р. по сла ло 5. сеп тем бра 2013. го ди не до пис ОШ „И. Л. Р.” из 
В. Г, ко јим су зах те ва ли да се од школ ске 2013/2014. го ди не уве де на ста ва из пред ме та В. Г, ко јим су зах те ва ли да се од школ ске 2013/2014. го ди не уве де на ста ва из пред ме та 
Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Уз зах тев су до ста вље ни пот пи си Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Уз зах тев су до ста вље ни пот пи си 
ро ди те ља уче ни ка/ца шко ле ко ји су зах те ва ли да њи хо ва де ца од 1. сеп тем бра 2013. го-ро ди те ља уче ни ка/ца шко ле ко ји су зах те ва ли да њи хо ва де ца од 1. сеп тем бра 2013. го-
ди не по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. ди не по ха ђа ју на ста ву из пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 
Пот пи се су до ста ви ли ро ди те љи 36 де це, уче ни ка/ца од 1-8 раз ре да. Пот пи се су до ста ви ли ро ди те љи 36 де це, уче ни ка/ца од 1-8 раз ре да. 
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2.2. 2.2. Уви дом у из ја шње ње, као и уви дом у при ло ге ко је је до ста вио под но си лац при ту жбе Уви дом у из ја шње ње, као и уви дом у при ло ге ко је је до ста вио под но си лац при ту жбе 
утвр ђе но је да је шко ла за тра жи ла од под но си о ца при ту жбе да уре ди зах тев, јер су утвр ђе но је да је шко ла за тра жи ла од под но си о ца при ту жбе да уре ди зах тев, јер су 
пот пи си ро ди те ља уче ни ка са др жа ли не до стат ке, од но сно, шко ла је утвр ди ла да зах-пот пи си ро ди те ља уче ни ка са др жа ли не до стат ке, од но сно, шко ла је утвр ди ла да зах-
тев са др жи пот пи се ро ди те ља уче ни ка ко ји ви ше не по ха ђа ју ову шко лу, као и ро ди-тев са др жи пот пи се ро ди те ља уче ни ка ко ји ви ше не по ха ђа ју ову шко лу, као и ро ди-
те ља ко ји су пре ми ну ли. Ме ђу тим, шко ла је у пр вој по ло ви ни сеп тем бра 2013. го ди не те ља ко ји су пре ми ну ли. Ме ђу тим, шко ла је у пр вој по ло ви ни сеп тем бра 2013. го ди не 
ан ке ти ра ла уче ни ке ка ко би про ве ри ла њи хо ву за ин те ре со ва ност да из у ча ва ју из бор-ан ке ти ра ла уче ни ке ка ко би про ве ри ла њи хо ву за ин те ре со ва ност да из у ча ва ју из бор-
ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Пре ма ре зул та ти ма ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Пре ма ре зул та ти ма 
ан ке те у пр вом раз ре ду при ја ви ло се 3 уче ни ка, дру гом – 1 уче ник, тре ћем – 5 уче ни ка, ан ке те у пр вом раз ре ду при ја ви ло се 3 уче ни ка, дру гом – 1 уче ник, тре ћем – 5 уче ни ка, 
че твр том – 5 уче ни ка, пе том – 7 уче ни ка, ше стом – 4 уче ни ка, сед мом – 5 уче ни ка и у че твр том – 5 уче ни ка, пе том – 7 уче ни ка, ше стом – 4 уче ни ка, сед мом – 5 уче ни ка и у 
осмом раз ре ду – 11 уче ни ка.осмом раз ре ду – 11 уче ни ка.

2.3. 2.3. Утвр ђе но је да шко ла ни је уве ла из у ча ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле-Утвр ђе но је да шко ла ни је уве ла из у ча ва ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле-
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у школ ској 2013/2014. го ди ни, са обра зло же њем да се ни у мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у школ ској 2013/2014. го ди ни, са обра зло же њем да се ни у 
јед ном раз ре ду ни је из ја сни ло нај ма ње 15 уче ни ка ко ји су за ин те ре со ва ни за из у ча ва ње јед ном раз ре ду ни је из ја сни ло нај ма ње 15 уче ни ка ко ји су за ин те ре со ва ни за из у ча ва ње 
овог из бор ног пред ме та. Та ко ђе, ди рек тор шко ле је, по сту па ју ћи у скла ду са Струч ним овог из бор ног пред ме та. Та ко ђе, ди рек тор шко ле је, по сту па ју ћи у скла ду са 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-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, од лу чио да не тра жи са гла сност Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз-ла ма, од лу чио да не тра жи са гла сност Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре во ја за уво ђе ње из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре 
у раз ре ди ма у ко ји ма се при ја вио не до во љан број уче ни ка, сма тра ју ћи да га про пи си на у раз ре ди ма у ко ји ма се при ја вио не до во љан број уче ни ка, сма тра ју ћи да га про пи си на 
то не оба ве зу ју. то не оба ве зу ју. 

2.4. 2.4. Уви дом у при ло ге ко ји су до ста вље ни уз до пу ну при ту жбе, утвр ђе но је да је Удру же ње Уви дом у при ло ге ко ји су до ста вље ни уз до пу ну при ту жбе, утвр ђе но је да је Удру же ње 
ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик упу ти ло зах тев Ре пу блич ком про-ро ди те ља ко ји же ле да им де ца уче ру мун ски је зик упу ти ло зах тев Ре пу блич ком про-
свет ном ин спек то ру у ве зи уво ђе ња из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма свет ном ин спек то ру у ве зи уво ђе ња из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре у ви ше шко ла са те ри то ри је Школ ске упра ве По жа ре вац, ме ђу ко-на ци о нал не кул ту ре у ви ше шко ла са те ри то ри је Школ ске упра ве По жа ре вац, ме ђу ко-
ји ма је и ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Оде-ји ма је и ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Оде-
ље ње за ин спек циј ске по сло ве у уста но ва ма пред школ ског, основ ног, сред њег и ви со ког ље ње 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 и на у ке до пи сом бр. 424-614-13/2014-12 од 16. апри ла 2014. го ди не оба ве-обра зо ва ња и на у ке до пи сом бр. 424-614-13/2014-12 од 16. апри ла 2014. го ди не оба ве-
сти ло је под но си о ца при ту жбе да је при ја ва ко ја се од но си на ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. упу-сти ло је под но си о ца при ту жбе да је при ја ва ко ја се од но си на ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. упу-
ће на на да љу над ле жност про свет ној ин спек тор ки Оп штин ске упра ве Ве ли ко Гра ди ште. ће на на да љу над ле жност про свет ној ин спек тор ки Оп штин ске упра ве Ве ли ко Гра ди ште. 
Про свет на ин спек тор ка Са ња Сто ја ди но вић из Оде ље ња за оп шту упра ву и јав не слу жбе Про свет на ин спек тор ка Са ња Сто ја ди но вић из Оде ље ња за оп шту упра ву и јав не слу жбе 
Оп штин ске упра ве оп шти не Ве ли ко Гра ди ште, 15. апри ла 2014. го ди не, до ста ви ла је под-Оп штин ске упра ве оп шти не Ве ли ко Гра ди ште, 15. апри ла 2014. го ди не, до ста ви ла је под-
но си о цу при ту жбе оба ве ште ње бр. 614-4/2014-02 о из вр ше ном над зо ру у ОШ „И. Л. Р.” но си о цу при ту жбе оба ве ште ње бр. 614-4/2014-02 о из вр ше ном над зо ру у ОШ „И. Л. Р.” 
из В. Г. Ин спек циј ским над зо ром утвр ђе но је да је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, на зах тев Школ ске из В. Г. Ин спек циј ским над зо ром утвр ђе но је да је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г, на зах тев Школ ске 
упра ве из По жа рев ца, из вр ши ла ан ке ти ра ње уче ни ка за уче ње из бор ног пред ме та Ру-упра ве из По жа рев ца, из вр ши ла ан ке ти ра ње уче ни ка за уче ње из бор ног пред ме та Ру-
мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, али да ни је уве ла овај из бор ни пред-мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, али да ни је уве ла овај из бор ни пред-
мет, јер не рас по ла же на став ним ка дром, ни ти се за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та мет, јер не рас по ла же на став ним ка дром, ни ти се за уво ђе ње овог из бор ног пред ме та 
при ја вио до во љан број уче ни ка по оде ље њи ма за фор ми ра ње гру пе. Про свет на ин спек-при ја вио до во љан број уче ни ка по оде ље њи ма за фор ми ра ње гру пе. Про свет на ин спек-
тор ка је на ло жи ла шко ли да укљу чи Са вет ро ди те ља шко ле у по сту пак пред ла га ња из-тор ка је на ло жи ла шко ли да укљу чи Са вет ро ди те ља шко ле у по сту пак пред ла га ња из-
бор них пред ме та, као и да при ли ком упи са уче ни ка у пр ви раз ред за школ ску 2014/2015. бор них пред ме та, као и да при ли ком упи са уче ни ка у пр ви раз ред за школ ску 2014/2015. 
го ди ну, по сту пи у скла ду са чл. 12. За ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу. го ди ну, по сту пи у скла ду са чл. 12. За ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 



176  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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 ју и кул тур но на сле ђе (чл. 5), као и да пре-иден ти те та, на и ме, ре ли ги ју, је зик, тра ди ци ју 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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. За ко ном о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма За ко ном о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма 
про пи са но је да, у по гле ду обра зо ва ња, др жа ва пре у зи ма оба ве зу да на те ри то ри ји на про пи са но је да, у по гле ду обра зо ва ња, др жа ва пре у зи ма оба ве зу да на те ри то ри ји на 
ко јој су ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци у упо тре би, у скла ду са си ту а ци јом сва ког од ко јој су ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци у упо тре би, у скла ду са си ту а ци јом сва ког од 
ових је зи ка, и без ика квог оме та ња уче ња зва нич ног је зи ка, омо гу ћи основ но обра зо-ових је зи ка, и без ика квог оме та ња уче ња зва нич ног је зи ка, омо гу ћи основ но обра зо-
ва ње на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ним или ма њин ском је зи ку; обез бе ди зна ча јан део ва ње на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ним или ма њин ском је зи ку; обез бе ди зна ча јан део 
основ ног обра зо ва ња на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ном или ма њин ском је зи ку или обез-основ ног обра зо ва ња на од го ва ра ју ћем ре ги о нал ном или ма њин ском је зи ку или обез-
бе ди да уче ње од го ва ра ју ћег ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка по ста не ин те грал ни бе ди да уче ње од го ва ра ју ћег ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка по ста не ин те грал ни 
део на став ног пла на. По ред то га, про пи са но је да др жа ва мо же да при ме ни јед ну од део на став ног пла на. По ред то га, про пи са но је да др жа ва мо же да при ме ни јед ну од 
ове три ме ре ма кар на оне по ла зни ке чи је по ро ди це та ко не што зах те ва ју, а чи ји се број ове три ме ре ма кар на оне по ла зни ке чи је по ро ди це та ко не што зах те ва ју, а чи ји се број 
сма тра до вољ ним.сма тра до вољ ним.

3.6. 3.6. 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 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-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, 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. Од ред ба ма чл. 79. про-кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Од ред ба ма чл. 79. про-
пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во: на из ра жа ва ње, чу ва ње, пи са но је да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра во: на из ра жа ва ње, чу ва ње, 
не го ва ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по-не го ва ње, раз ви ја ње и јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по-
себ но сти; на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и себ но сти; на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; на ко ри шће ње свог је зи ка и 
пи сма; да у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко-пи сма; да у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју, др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је ко-
ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав-са мо у пра ве во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав-
ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва ње при ват них обра зов-ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва ње при ват них обра зов-
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них уста но ва; да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме; да у сре ди на ма где чи не них уста но ва; да на сво ме је зи ку ко ри сте сво је име и пре зи ме; да у сре ди на ма где чи не 
зна чај ну по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и то по граф-зна чај ну по пу ла ци ју, тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и то по граф-
ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра-ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; на пот пу но, бла го вре ме но и не при стра-
сно оба ве шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње сно оба ве шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње 
и раз ме ну оба ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва-и раз ме ну оба ве ште ња и иде ја; на осни ва ње соп стве них сред ста ва јав ног оба ве шта ва-
ња, у скла ду са за ко ном.ња, у скла ду са за ко ном.

3.7. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.8. 3.8. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Од ред бом и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Од ред бом 
чл. 9. овог за ко на про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је-чл. 9. овог за ко на про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је-
зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на 
ма тер њем је зи ку. Из у зет но, мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку. ма тер њем је зи ку. Из у зет но, мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку. 

3.9. 3.9. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-рад оства ру је на срп ском је зи ку, док се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-
вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, 
ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Од ред бом чл. ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Од ред бом чл. 
12. ст. 3. овог за ко на про пи са но је да шко ла мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад 12. ст. 3. овог за ко на про пи са но је да шко ла мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад 
на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка 
упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва-упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва-
ња. Ме ђу тим, ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке ња. Ме ђу тим, ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке 
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при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са при пад ни ке на ци о нал не ма њи не ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет. еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет. 

3.10. 3.10. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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. на ста ве и обра зо ва ња. 

3.11. 3.11. Пра вил ни ком о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра-Пра вил ни ком о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред основ ног обра-
зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња и Пра вил ни ком о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња вас пи та ња и 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 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 ња 
про пи сан је на став ни план за уче ни ке од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле ко ји са-про пи сан је на став ни план за уче ни ке од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле ко ји са-
др жи спи сак оба ве зних и из бор них на став них пред ме та. Оба пра вил ни ка про пи су ју да др жи спи сак оба ве зних и из бор них на став них пред ме та. Оба пра вил ни ка про пи су ју да 
је шко ла ду жна да са ли сте из бор них пред ме та, по ред оба ве зних из бор них пред ме та, је шко ла ду жна да са ли сте из бор них пред ме та, по ред оба ве зних из бор них пред ме та, 
по ну ди још три или че ти ри из бор на, од ко јих уче ник би ра је дан пред мет по сво јим скло-по ну ди још три или че ти ри из бор на, од ко јих уче ник би ра је дан пред мет по сво јим скло-
но сти ма. Ме ђу из бор ним на став ним пред ме ти ма ко је је шко ла ду жна да по ну ди на ла зи но сти ма. Ме ђу из бор ним на став ним пред ме ти ма ко је је шко ла ду жна да по ну ди на ла зи 
се и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. се и Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. 

3.12. 3.12. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же се уре ђу је на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну 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 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 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 над ле жног за по сло ве обра зо ва-15 уче ни ка по раз ре ду по треб на са гла сност ми ни стра над ле жног за по сло ве обра зо ва-
ња. Та ко ђе, про пи са но је да се шко ла за при зна ва ње ма њег, од но сно ве ћег бро ја уче ни-ња. Та ко ђе, про пи са но је да се шко ла за при зна ва ње ма њег, од но сно ве ћег бро ја уче ни-
ка у оде ље њу од про пи са ног, уз обра зло же ње, обра ћа ми ни стар ству пре ко над ле жне ка у оде ље њу од про пи са ног, уз обра зло же ње, обра ћа ми ни стар ству пре ко над ле жне 
школ ске упра ве.школ ске упра ве.

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊЕАНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊЕ
СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ САСА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. Има ју ћи у ви ду са др жи ну при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју, за да так По ве ре ни це био је Има ју ћи у ви ду са др жи ну при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју, за да так По ве ре ни це био је 
да утвр ди да ли је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. дис кри ми ни са ла уче ни ке ру мун ске на ци о нал-да утвр ди да ли је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. дис кри ми ни са ла уче ни ке ру мун 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 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 
2013/2014. го ди не по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти-2013/2014. го ди не по ха ђа ју на ста ву из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти-
ма на ци о нал не кул ту ре. ма на ци о нал не кул ту ре. 

3.14. 3.14. Не спор но је да је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. ан ке ти ра ла уче ни ке ка ко би про ве ри ла њи хо ву Не спор но је да је ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. ан ке ти ра ла уче ни ке ка ко би про ве ри ла њи хо ву 
за и не тре со ва ност да из у ча ва ју из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци-за и не тре со ва ност да из у ча ва ју из бор ни пред мет Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци-
о нал не кул ту ре. Ре зул та ти ан ке те по ка за ли су да се ни у јед ном оде ље њу ни је из ја снио о нал не кул ту ре. Ре зул та ти ан ке те по ка за ли су да се ни у јед ном оде ље њу ни је из ја снио 
до во љан број (нај ма ње 15) уче ни ка ко ји су би ли за ин те ре со ва ни да из у ча ва ју овај из-до во љан број (нај ма ње 15) уче ни ка ко ји су би ли за ин те ре со ва ни да из у ча ва ју овај из-
бор ни пред мет. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је про пи са но да број бор ни пред мет. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је про пи са но да број 
уче ни ка за из бор ни пред мет не мо же да бу де ма њи од 15 уче ни ка по гру пи. Та ко ђе, про-уче ни ка за из бор ни пред мет не мо же да бу де ма њи од 15 уче ни ка по гру пи. Та ко ђе, про-
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пи са но је 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 пи са но је 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 над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Ова од ред ба под ра зу ме ва да шко ла са-ми ни стра над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Ова од ред ба под ра зу ме ва да шко ла са-
мо стал но од лу чу је да ли ће у кон крет ном слу ча ју да за тра жи са гла сност ми ни стар ства. мо стал но од лу чу је да ли ће у кон крет ном слу ча ју да за тра жи са гла сност ми ни стар ства. 
По ве ре ни ца на по ми ње да ова ква од лу ка шко ле не за ви си са мо од бро ја при ја вље них По ве ре ни ца на по ми ње да ова ква од лу ка шко ле не за ви си са мо од бро ја при ја вље них 
уче ни ка, већ и од ма те ри јал них, пе да го шких и ор га ни за ци о них усло ва ко је шко ла по се-уче ни ка, већ и од ма те ри јал них, пе да го шких и ор га ни за ци о них усло ва ко је шко ла по се-
ду је и ко ји би јој у кон крет ном слу ча ју олак ша ли или оте жа ли уво ђе ње из бор ног пред-ду је и ко ји би јој у кон крет ном слу ча ју олак ша ли или оте жа ли уво ђе ње из бор ног пред-
ме та за ма њи број уче ни ка од про пи са ног. ме та за ма њи број уче ни ка од про пи са ног. 

3.15. 3.15. Има ју ћи у ви ду да ни је по сто ја ла до вољ на за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха-Има ју ћи у ви ду да ни је по сто ја ла до вољ на за ин те ре со ва ност уче ни ка и уче ни ца за по ха-
ђа ње на ста ве из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту-ђа ње на ста ве из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту-
ре, мо же се кон ста то ва ти да је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на ста ву из овог из бор ног ре, мо же се кон ста то ва ти да је од лу ка шко ле да не ор га ни зу је на ста ву из овог из бор ног 
пред ме та оправ да на. пред ме та оправ да на. 

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва на ду да ће шко ла, осим ан ке ти ра ња По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва на ду да ће шко ла, осим ан ке ти ра ња 
де це ко ја упи су ју пр ви раз ред школ ске 2014/2015. го ди не, ан ке ти ра ти и уче ни ке/це де це ко ја упи су ју пр ви раз ред школ ске 2014/2015. го ди не, ан ке ти ра ти и уче ни ке/це 
оста лих раз ре да ка ко би про ве ри ла за ин те ре со ва ност за из у ча ва ње из бор ног пред-оста лих раз ре да ка ко би про ве ри ла за ин те ре со ва ност за из у ча ва ње из бор ног пред-
ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. На и ме, пра во при пад ни ка ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. На и ме, пра во при пад ни ка 
на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са дру гим ма њин-на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, у скло пу са дру гим ма њин-
ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци-ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци-
је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња 
но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца но си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца 
уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња уну тар јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња 
на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у на је зи ку ма њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у 
ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них ши рој др жав ној за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред сти ца ња ква ли тет них 
зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед-зна ња и спо соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед-
ни ци, је сте и по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње ни ци, је сте и по што ва ње рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти. С тим у ве зи, По ве ре ни ца ука зу је да су про те клих го ди на спро ве де на раз ли чи то сти. С тим у ве зи, По ве ре ни ца ука зу је да су про те клих го ди на спро ве де на 
ис тра жи ва ња о зна ча ју уче ња ма тер њег је зи ка за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на ис тра жи ва ња о зна ча ју уче ња ма тер њег је зи ка за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на 
то ком шко ло ва ња у основ ним и сред њим шко ла ма. У скла ду са тим, ис так ну то је да то ком шко ло ва ња у основ ним и сред њим шко ла ма. У скла ду са тим, ис так ну то је да 
је уче ње ма њин ског је зи ка ве о ма ва жно за по је дин це и гру пе, на ро чи то за при пад ни-је уче ње ма њин ског је зи ка ве о ма ва жно за по је дин це и гру пе, на ро чи то за при пад ни-
ке на ци о нал них ма њи на, али и за ве ћин ски на род. На и ме, ква ли тет но обра зо ва ње се ке на ци о нал них ма њи на, али и за ве ћин ски на род. На и ме, ква ли тет но обра зо ва ње се 
за сни ва на ја ча њу сна га, а нај ве ћа сна га ко ју по се ду ју уче ни ци при ли ком упи си ва ња у за сни ва на ја ча њу сна га, а нај ве ћа сна га ко ју по се ду ју уче ни ци при ли ком упи си ва ња у 
шко лу, је сте је зик ко ји су на у чи ли код ку ће. За пра во, на овом је зи ку они су ко му ни ци-шко лу, је сте је зик ко ји су на у чи ли код ку ће. За пра во, на овом је зи ку они су ко му ни ци-
ра ли са чла но ви ма сво је по ро ди це и он пред ста вља на чин да из ра зе и пред ста ве се бе. ра ли са чла но ви ма сво је по ро ди це и он пред ста вља на чин да из ра зе и пред ста ве се бе. 
За де цу чи ји је ма тер њи је зик дру га чи ји од ве ћин ског је зи ка, си стем обра зо ва ња ко ји За де цу чи ји је ма тер њи је зик дру га чи ји од ве ћин ског је зи ка, си стем обра зо ва ња ко ји 
укљу чу је и њи хов ма тер њи је зик, са др жи ве о ма зна чај не до би ти, од но сно, омо гу ћа ва укљу чу је и њи хов ма тер њи је зик, са др жи ве о ма зна чај не до би ти, од но сно, омо гу ћа ва 
им да у шко ли на ста ве про цес уче ња је зи ка ко ји су за по че ли код ку ће. Сто га, по сма тра-им да у шко ли на ста ве про цес уче ња је зи ка ко ји су за по че ли код ку ће. Сто га, по сма тра-
но са со ци о ло шког аспек та, уче ње ма тер њег је зи ка при пад ни ка на ци о нал них ма њи на но са со ци о ло шког аспек та, уче ње ма тер њег је зи ка при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
зна чај но је и за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на и за ве ћин ски на род, јер омо гу ћа ва зна чај но је и за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на и за ве ћин ски на род, јер омо гу ћа ва 
ма њин ским гру па ма да раз у ме ју сво ју кул ту ру и исто ри ју, као и да из гра де сво је ка-ма њин ским гру па ма да раз у ме ју сво ју кул ту ру и исто ри ју, као и да из гра де сво је ка-
па ци те те као бу ду ћи еду ко ва ни гра ђа ни. У том слу ча ју, та кав си стем еду ка ци је обез-па ци те те као бу ду ћи еду ко ва ни гра ђа ни. У том слу ча ју, та кав си стем еду ка ци је обез-
бе дио би бо ље мул ти кул ту рал но раз у ме ва ње, као и чу ва ње је зич ког бо гат ства јед ног бе дио би бо ље мул ти кул ту рал но раз у ме ва ње, као и чу ва ње је зич ког бо гат ства јед ног 
дру штва и по ве ћа ва ње ње го вих спо соб но сти да бу де ви ше је зич но. дру штва и по ве ћа ва ње ње го вих спо соб но сти да бу де ви ше је зич но. 

3.17. 3.17. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла 
је ми шље ње да у кон крет ном слу ча ју ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. ни је по сту пи ла дис кри ми на-је ми шље ње да у кон крет ном слу ча ју ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. ни је по сту пи ла дис кри ми на-
тор но пре ма уче ни ци ма ру мун ске на ци о нал но сти. тор но пре ма уче ни ци ма ру мун ске на ци о нал но сти. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал-Нео р га ни зо ва њем на ста ве из из бор ног пред ме та Ру мун ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал-
не кул ту ре у школ ској 2013/2014. го ди ни, ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на не кул ту ре у школ ској 2013/2014. го ди ни, ОШ „И. Л. Р.” из В. Г. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је.о за бра ни дис кри ми на ци је.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Н. М. про тив ПС по осно ву на ци о нал не при пад но стиПри ту жба Н. М. про тив ПС по осно ву на ци о нал не при пад но сти
у по ступ ку пред ор га ни ма јав не вла стиу по ступ ку пред ор га ни ма јав не вла сти

бр. 07-00-190/2014-02 да тум: 29.7.2014.бр. 07-00-190/2014-02 да тум: 29.7.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н. М, поднете против Поишљење је донето у поступку поводом притужбе Н. М, поднете против По-
лицијске станице С. г. у Б, због дискриминације по основу националне прилицијске станице С. г. у Б, због дискриминације по основу националне при-

падности. У притужби је наведено да је Н. М. пријавила да је видела дете које у Кнез падности. У притужби је наведено да је Н. М. пријавила да је видела дете које у Кнез 
Михајловој улици лежи и проси, без надзора одрасле особе, а да је службеница ПУ Михајловој улици лежи и проси, без надзора одрасле особе, а да је службеница ПУ 
С. г. питала: „Да ли је дете „цига... ромске националности?”, и објаснила да је та ин-С. г. питала: „Да ли је дете „цига... ромске националности?”, и објаснила да је та ин-
формација потребна како би знала на коју службу да је упути, а након тога пребаци ла формација потребна како би знала на коју службу да је упути, а након тога пребаци ла 
везу на службеника који је рекао да ће послати патролу. Полицијска управа за град везу на службеника који је рекао да ће послати патролу. Полицијска управа за град 
Б. доставила је извештај о извршеним проверама и утврђеном чињеничном стању Б. доставила је извештај о извршеним проверама и утврђеном чињеничном стању 
и доказе из којих не произлази да је службеница питала за националност детета да и доказе из којих не произлази да је службеница питала за националност детета да 
би странку упутила на посебну службу, већ да је питала за територију општине где би странку упутила на посебну службу, већ да је питала за територију општине где 
се налази дете. У току поступка, на основу расположивих чињеница и доказа, није се налази дете. У току поступка, на основу расположивих чињеница и доказа, није 
утврђено да је Полицијска станица С. г. тражила информацију о националности де-утврђено да је Полицијска станица С. г. тражила информацију о националности де-
тета како би подноситељку притужбе упутила на посебну службу која се бави де-тета како би подноситељку притужбе упутила на посебну службу која се бави де-
цом ромске националности. Због тога је Повереница за заштиту равноправности цом ромске националности. Због тога је Повереница за заштиту равноправности 
дала мишљење да није утврђено да је Полицијска станица С. г. извршила акт дисдала мишљење да није утврђено да је Полицијска станица С. г. извршила акт дис-
криминације на основу припадности ромској националној мањини.криминације на основу припадности ромској националној мањини.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ницa за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 13. ма ја 2014. го ди не при ту жбу Н. По ве ре ницa за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 13. ма ја 2014. го ди не при ту жбу Н. 
М, под не ту про тив По ли циј ске ста ни це С. г. у Б. У при ту жби је на ве де но да је при ли ком М, под не ту про тив По ли циј ске ста ни це С. г. у Б. У при ту жби је на ве де но да је при ли ком 
те ле фон ског раз го во ра са Де жур ном слу жбом, ко ју је под но си тељ ка при ту жбе по зва ла те ле фон ског раз го во ра са Де жур ном слу жбом, ко ју је под но си тељ ка при ту жбе по зва ла 
да при ја ви де те ко је про си и ко је је у по лу све сном ста њу на ули ци, по ли циј ска слу жбе-да при ја ви де те ко је про си и ко је је у по лу све сном ста њу на ули ци, по ли циј ска слу жбе-
ни ца Де жур не слу жбе, пи та ла да ли је де те „ци ган ске” на ци о нал но сти. Под но си тељ ка ни ца Де жур не слу жбе, пи та ла да ли је де те „ци ган ске” на ци о нал но сти. Под но си тељ ка 
при ту жбе је из ра зи ла за бри ну тост због мо гу ћег по сто ја ња по себ не слу жбе у МУП-у за при ту жбе је из ра зи ла за бри ну тост због мо гу ћег по сто ја ња по себ не слу жбе у МУП-у за 
при пад ни ке ром ске на ци о нал но сти. при пад ни ке ром ске на ци о нал но сти. 

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:

да је 30. апри ла 2014. го ди не у К. М. ули ци ви де ла де те ко је је ле жа ло и про си ло, у по лу-да је 30. апри ла 2014. го ди не у К. М. ули ци ви де ла де те ко је је ле жа ло и про си ло, у по лу-
све сном ста њу, без над зо ра од ра сле осо бе;све сном ста њу, без над зо ра од ра сле осо бе;

да је по зва ла по ли ци ју на број „192” и да је слу жбе ни ца ко ја се ја ви ла на те ле фон пре ба-да је по зва ла по ли ци ју на број „192” и да је слу жбе ни ца ко ја се ја ви ла на те ле фон пре ба-
ци ла на још три ли ни је, ци ла на још три ли ни је, 

да је то ком ис пи ти ва ња о ње ним лич ним по да ци ма и си ту а ци ји ко ју при ја вљу је, слу жбе ни-да је то ком ис пи ти ва ња о ње ним лич ним по да ци ма и си ту а ци ји ко ју при ја вљу је, слу жбе ни-
ца По ли циј ске ста ни це С. г. пи та ла: „А је л’ то де те ци га... ми слим ром ске на ци о нал но сти?”;ца По ли циј ске ста ни це С. г. пи та ла: „А је л’ то де те ци га... ми слим ром ске на ци о нал но сти?”;
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да јој је од го во ри ла да не пи ше ко је је на ци о нал но сти и да јој је не ја сно за што је то ва жно, да јој је од го во ри ла да не пи ше ко је је на ци о нал но сти и да јој је не ја сно за што је то ва жно, 
а да јој је слу жбе ни ца та да не ги ра ла да је ко ри сти ла реч „Ци га нин”, и об ја сни ла јој је да је а да јој је слу жбе ни ца та да не ги ра ла да је ко ри сти ла реч „Ци га нин”, и об ја сни ла јој је да је 
по да так о на ци о нал ној при пад но сти по тре бан ка ко би зна ла на ко ју слу жбу да је упу ти;по да так о на ци о нал ној при пад но сти по тре бан ка ко би зна ла на ко ју слу жбу да је упу ти;

да је на кон то га пре ба ци ла ве зу слу жбе ни ку ко ји је ре као да ће по сла ти па тро лу;да је на кон то га пре ба ци ла ве зу слу жбе ни ку ко ји је ре као да ће по сла ти па тро лу;

да је слу жбе ни ца на тај на чин су ге ри са ла да по сто ји дис кри ми на тор на прак са јер по сто-да је слу жбе ни ца на тај на чин су ге ри са ла да по сто ји дис кри ми на тор на прак са јер по сто-
је раз ли чи те слу жбе за де цу ко ја при па да ју раз ли чи тим ет нич ким ску пи на ма, од но сно је раз ли чи те слу жбе за де цу ко ја при па да ју раз ли чи тим ет нич ким ску пи на ма, од но сно 
ром ској на ци о нал ној ма њи ни.ром ској на ци о нал ној ма њи ни.

1.3. 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-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 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 По ли циј ске 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 По ли циј ске 
упра ве за град Б.упра ве за град Б.

1.4. 1.4. У из ве шта ју о из вр ше ним про ве ра ма и утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу Оде ље ња за кон-У из ве шта ју о из вр ше ним про ве ра ма и утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу Оде ље ња за кон-
тро лу за ко ни то сти у ра ду По ли циј ске упра ве за град Б. од 2. ју на 2014. го ди не, из ме ђу тро лу за ко ни то сти у ра ду По ли циј ске упра ве за град Б. од 2. ју на 2014. го ди не, из ме ђу 
оста лог, на ве де но је:оста лог, на ве де но је:

да је на чел ни ку По ли циј ске упра ве за град Б. до ста вљен до пис По ве ре ни ка за за шти ту да је на чел ни ку По ли циј ске упра ве за град Б. до ста вљен до пис По ве ре ни ка за за шти ту 
рав но прав но сти у ко ме је на ве де но да је По ве ре ник при мио при ту жбу Н. М. из Б. про тив рав но прав но сти у ко ме је на ве де но да је По ве ре ник при мио при ту жбу Н. М. из Б. про тив 
ПС С. г. у Б;ПС С. г. у Б;

да је 22. ма ја 2014. го ди не под но си лац из ве шта ја у слу жбе ним про сто ри ја ма Де жур не да је 22. ма ја 2014. го ди не под но си лац из ве шта ја у слу жбе ним про сто ри ја ма Де жур не 
слу жбе Ко манд но-опе ра тив ног цен тра пре слу шао те ле фон ски раз го вор од 30. апри ла слу жбе Ко манд но-опе ра тив ног цен тра пре слу шао те ле фон ски раз го вор од 30. апри ла 
2014. го ди не из ме ђу Н. М. и по ли циј ске слу жбе ни це Де жур не слу жбе;2014. го ди не из ме ђу Н. М. и по ли циј ске слу жбе ни це Де жур не слу жбе;

да је ак том Оде ље ња за кон тро лу за ко ни то сти у ра ду од Упра ве за ве зу и крип то за шти ту да је ак том Оде ље ња за кон тро лу за ко ни то сти у ра ду од Упра ве за ве зу и крип то за шти ту 
за тра жен аудио за пис те ле фон ског раз го во ра из ме ђу по ли циј ске слу жбе ни це Де жур не за тра жен аудио за пис те ле фон ског раз го во ра из ме ђу по ли циј ске слу жбе ни це Де жур не 
слу жбе си сте ма „192” и Н. М, као и аудио за пис те ле фон ског раз го во ра из ме ђу по ли циј-слу жбе си сте ма „192” и Н. М, као и аудио за пис те ле фон ског раз го во ра из ме ђу по ли циј-
ске слу жбе ни це ПС С. г. и Н. М;ске слу жбе ни це ПС С. г. и Н. М;

да је ак том тог Оде ље ња Де жур ној слу жби и По ли циј ској ста ни ци С. г. на ло же но да се да је ак том тог Оде ље ња Де жур ној слу жби и По ли циј ској ста ни ци С. г. на ло же но да се 
од по ли циј ске слу жбе ни це ко ја је оба ви ла раз го вор са Н. М. узме из ја ва на за пи сник и од по ли циј ске слу жбе ни це ко ја је оба ви ла раз го вор са Н. М. узме из ја ва на за пи сник и 
до ста ви из ве штај о пред у зе тим ме ра ма;до ста ви из ве штај о пред у зе тим ме ра ма;

да је Упра ва за ве зу и крип то за шти ту до ста ви ла до пис и ЦД са аудио за пи сом те ле фон-да је Упра ва за ве зу и крип то за шти ту до ста ви ла до пис и ЦД са аудио за пи сом те ле фон-
ског раз го во ра из ме ђу Н. М. и по ли циј ске слу жбе ни це Де жур не слу жбе си сте ма „192”, ског раз го во ра из ме ђу Н. М. и по ли циј ске слу жбе ни це Де жур не слу жбе си сте ма „192”, 
као и да је у до пи су на ве де но да дру ги део раз го во ра ко ји је усле дио на кон пре ба ци ва-као и да је у до пи су на ве де но да дру ги део раз го во ра ко ји је усле дио на кон пре ба ци ва-
ња ве зе од стра не опе ра те ра са си сте ма „192” пре ма ПС С. г. ни је мо гу ће до ста ви ти из ња ве зе од стра не опе ра те ра са си сте ма „192” пре ма ПС С. г. ни је мо гу ће до ста ви ти из 
тех нич ких раз ло га;тех нич ких раз ло га;

да је 30. апри ла 2014. го ди не у 14.04 ча со ва Н. М. са бро ја 063... по зва ла број „192” и да да је 30. апри ла 2014. го ди не у 14.04 ча со ва Н. М. са бро ја 063... по зва ла број „192” и да 
се ја ви ла по ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г;се ја ви ла по ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г;

да је на кон раз го во ра по ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г. пре у сме ри ла по зив на ПС С. г, али те-да је на кон раз го во ра по ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г. пре у сме ри ла по зив на ПС С. г, али те-
ле фон ски раз го вор из ме ђу Н. М. и по ли циј ске слу жбе ни це ПС С. г. Упра ва за ве зу и крип-ле фон ски раз го вор из ме ђу Н. М. и по ли циј ске слу жбе ни це ПС С. г. Упра ва за ве зу и крип-
то за шти ту ни је мо гла да до ста ви из тех нич ких раз ло га;то за шти ту ни је мо гла да до ста ви из тех нич ких раз ло га;

да је Де жур на слу жба до ста ви ла из ја ву по ли циј ске слу жбе ни це Б. Г. и за пи сник о раз ма-да је Де жур на слу жба до ста ви ла из ја ву по ли циј ске слу жбе ни це Б. Г. и за пи сник о раз ма-
тра њу при ту жбе ко ји је ор га ни за ци о на је ди ни ца спро ве ла;тра њу при ту жбе ко ји је ор га ни за ци о на је ди ни ца спро ве ла;

да је 29. ма ја 2014. го ди не у слу жбе ним про сто ри ја ма Де жур не слу жбе спро ве ден при-да је 29. ма ја 2014. го ди не у слу жбе ним про сто ри ја ма Де жур не слу жбе спро ве ден при-
ту жбе ни по сту пак и са чи њен за пи сник о раз ма тра њу при ту жбе;ту жбе ни по сту пак и са чи њен за пи сник о раз ма тра њу при ту жбе;
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да је на чел ник Де жур не слу жбе, глав ни по ли циј ски са вет ник С. Р, оце нио да у по сту па њу да је на чел ник Де жур не слу жбе, глав ни по ли циј ски са вет ник С. Р, оце нио да у по сту па њу 
по ли циј ске слу жбе ни це Б. Г, не ма еле ме на та не про фе си о нал но сти у ко му ни ка ци ји и по-по ли циј ске слу жбе ни це Б. Г, не ма еле ме на та не про фе си о нал но сти у ко му ни ка ци ји и по-
сту па њу по ли ци је;сту па њу по ли ци је;

да је По ли циј ска ста ни ца С. г. до ста ви ла слу жбе не бе ле шке по ли циј ских слу жбе ни ка А. да је По ли циј ска ста ни ца С. г. до ста ви ла слу жбе не бе ле шке по ли циј ских слу жбе ни ка А. 
Р. и А. К., као и за пи сник о са слу ша њу по ли циј ске слу жбе ни це Д. Ф;Р. и А. К., као и за пи сник о са слу ша њу по ли циј ске слу жбе ни це Д. Ф;

да је у слу жбе ној бе ле шци ко ју је са чи нио по ли циј ски слу жбе ник А. Р. на ве де но да је да је у слу жбе ној бе ле шци ко ју је са чи нио по ли циј ски слу жбе ник А. Р. на ве де но да је 
про ве ром кроз еви ден ци је ПС С. г. и еви ден ци ју „Днев ник до га ђа ја” утвр ђе но да по ли-про ве ром кроз еви ден ци је ПС С. г. и еви ден ци ју „Днев ник до га ђа ја” утвр ђе но да по ли-
циј ски слу жбе ни ци ПС С. г. да на 30. апри ла 2014. го ди не ни су пред у зи ма ли слу жбе не циј ски слу жбе ни ци ПС С. г. да на 30. апри ла 2014. го ди не ни су пред у зи ма ли слу жбе не 
ме ре и рад ње на по зив Н. М;ме ре и рад ње на по зив Н. М;

да је у слу жбе ној бе ле шци ко ју је са чи нио по ли циј ски слу жбе ник А. К. на ве де но да су да је у слу жбе ној бе ле шци ко ју је са чи нио по ли циј ски слу жбе ник А. К. на ве де но да су 
из вр ше не про ве ре кроз ста нич не еви ден ци је и да је утвр ђе но да ни је за бе ле жен до га ђај из вр ше не про ве ре кроз ста нич не еви ден ци је и да је утвр ђе но да ни је за бе ле жен до га ђај 
на ко ји се Н. М. по зи ва;на ко ји се Н. М. по зи ва;

да је од по ли циј ске слу жбе ни це Д. Ф. узе та из ја ва на за пи сник.да је од по ли циј ске слу жбе ни це Д. Ф. узе та из ја ва на за пи сник.

1.5. 1.5. Уз из ве штај о из вр ше ним про ве ра ма и утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу су под не ти и сле-Уз из ве штај о из вр ше ним про ве ра ма и утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу су под не ти и сле-
де ћи до ку мен ти: 1) фо то ко пи ја за пи сни ка о са слу ша њу рад ни ка Де жур не слу жбе По ли-де ћи до ку мен ти: 1) фо то ко пи ја за пи сни ка о са слу ша њу рад ни ка Де жур не слу жбе По ли-
циј ске упра ве за град Б. од 27. ма ја 2014. го ди не; 2) фо то ко пи ја за пи сни ка о раз ма тра њу циј ске упра ве за град Б. од 27. ма ја 2014. го ди не; 2) фо то ко пи ја за пи сни ка о раз ма тра њу 
при ту жбе Де жур не слу жбе По ли циј ске упра ве за град Б. од 29. ма ја 2014. го ди не; 3) сте-при ту жбе Де жур не слу жбе По ли циј ске упра ве за град Б. од 29. ма ја 2014. го ди не; 3) сте-
но грам раз го во ра Де жур не слу жбе По ли циј ске упра ве за град Б. од 29. ма ја 2014. го ди-но грам раз го во ра Де жур не слу жбе По ли циј ске упра ве за град Б. од 29. ма ја 2014. го ди-
не; 4) фо то ко пи ја слу жбе не бе ле шке А. Р. из По ли циј ске ста ни це С. г. од 30. ма ја 2014. не; 4) фо то ко пи ја слу жбе не бе ле шке А. Р. из По ли циј ске ста ни це С. г. од 30. ма ја 2014. 
го ди не; 5) фо то ко пи ја слу жбе не бе ле шке А. К. из По ли циј ске ста ни це С. г. од 1. ју на 2014. го ди не; 5) фо то ко пи ја слу жбе не бе ле шке А. К. из По ли циј ске ста ни це С. г. од 1. ју на 2014. 
го ди не; 6) фо то ко пи ја за пи сни ка о са слу ша њу Д. Ф. из По ли циј ске ста ни це С. г. од 2. ју на го ди не; 6) фо то ко пи ја за пи сни ка о са слу ша њу Д. Ф. из По ли циј ске ста ни це С. г. од 2. ју на 
2014. го ди не и 7) ЦД са аудио за пи сом те ле фон ског раз го во ра из ме ђу по ли циј ске слу-2014. го ди не и 7) ЦД са аудио за пи сом те ле фон ског раз го во ра из ме ђу по ли циј ске слу-
жбе ни це Де жур не слу жбе „си сте ма 192” и Н. М.жбе ни це Де жур не слу жбе „си сте ма 192” и Н. М.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о са слу ша њу рад ни ка Де жур не слу жбе од 27. ма ја 2014. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о са слу ша њу рад ни ка Де жур не слу жбе од 27. ма ја 2014. 
го ди не, утвр ђе но је:го ди не, утвр ђе но је:

да је 30. апри ла 2014. го ди не по ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г, док је оба вља ла по сло ве опе-да је 30. апри ла 2014. го ди не по ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г, док је оба вља ла по сло ве опе-
ра тер ке на си сте му „192”, при ми ла по зив од жен ске осо бе ко ја се пред ста ви ла као Н. М. ра тер ке на си сте му „192”, при ми ла по зив од жен ске осо бе ко ја се пред ста ви ла као Н. М. 
и при ја ви ла да у К. М. на тро то а ру ле жи де те и про си;и при ја ви ла да у К. М. на тро то а ру ле жи де те и про си;

да је не хо ти це упи та ла да ли је де те „ци... ром ске на ци о нал но сти” ка ко би што бр же на да је не хо ти це упи та ла да ли је де те „ци... ром ске на ци о нал но сти” ка ко би што бр же на 
ли це ме ста упу ти ла под руч ну ауто па тро лу и евен ту ал не над ле жне ор га не јер се пре ма ли це ме ста упу ти ла под руч ну ауто па тро лу и евен ту ал не над ле жне ор га не јер се пре ма 
при ја ви Н. М. ра ди ло о ма лом де те ту;при ја ви Н. М. ра ди ло о ма лом де те ту;

да је ис та кла да је у пи та њу лап сус, као и да ни је има ла на ме ру да би ло ко га вре ђа а по-да је ис та кла да је у пи та њу лап сус, као и да ни је има ла на ме ру да би ло ко га вре ђа а по-
нај ма ње де те;нај ма ње де те;

да је на пи та ње да ли је ауто па тро ла про на шла де те, од го во ри ла да ни је, јер се де те да је на пи та ње да ли је ауто па тро ла про на шла де те, од го во ри ла да ни је, јер се де те 
уда љи ло пре до ла ска ауто па тро ле;уда љи ло пре до ла ска ауто па тро ле;

2.2. 2.2. Уви дом у сте но грам раз го во ра Де жур не слу жбе По ли циј ске упра ве за град Б. од 29. ма ја Уви дом у сте но грам раз го во ра Де жур не слу жбе По ли циј ске упра ве за град Б. од 29. ма ја 
2014. го ди не утвр ђе но је:2014. го ди не утвр ђе но је:

да је 30. апри ла 2014. го ди не око 14.00 ча со ва, Де жур на слу жба до би ла по зив са бро ја да је 30. апри ла 2014. го ди не око 14.00 ча со ва, Де жур на слу жба до би ла по зив са бро ја 
063... и да је са др жи на те ле фон ског раз го во ра сле де ћа:063... и да је са др жи на те ле фон ског раз го во ра сле де ћа:
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По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Из во ли те”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Из во ли те”

Н. М: „До бар дан. Ја бих да при ја вим де те на ули ци.” Н. М: „До бар дан. Ја бих да при ја вим де те на ули ци.” 

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Мо лим?” По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Мо лим?” 

Н. М: „Ма ло је... Ја бих да при ја вим де те на ули ци, са мо је. Прет по ста вљам да га не ко Н. М: „Ма ло је... Ја бих да при ја вим де те на ули ци, са мо је. Прет по ста вљам да га не ко 
над зи ре док про си.”над зи ре док про си.”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Про си, је л’?”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Про си, је л’?”

Н. М: „Па има кан ту ис пред се бе, ле жи на ули ци и тре се се.”Н. М: „Па има кан ту ис пред се бе, ле жи на ули ци и тре се се.”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Је л’ ци... је л’ ром ске на ци о нал но сти?”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Је л’ ци... је л’ ром ске на ци о нал но сти?”

Н. М: „Да ром ске, по што „ци ган ска” на ци о нал ност не по сто ји.”Н. М: „Да ром ске, по што „ци ган ска” на ци о нал ност не по сто ји.”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ја сам ре кла ром ске.”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ја сам ре кла ром ске.”

Н. М: „Не пи ше му на че лу.”Н. М: „Не пи ше му на че лу.”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Пи там да знам шта да ра дим. Не мој те ре а го ва ти та ко го-По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Пи там да знам шта да ра дим. Не мој те ре а го ва ти та ко го-
спо ђо. Што сте уз бу ђе ни? Ко ја је то оп шти на?”спо ђо. Што сте уз бу ђе ни? Ко ја је то оп шти на?”

Н. М: „Уз бу ђе на сам за то што сте кре ну ли да ка же те „ци ган ске”,”Н. М: „Уз бу ђе на сам за то што сте кре ну ли да ка же те „ци ган ске”,”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ни сам... Ре кла сам...”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ни сам... Ре кла сам...”

Н. М: „Не пи ше му на че лу.”Н. М: „Не пи ше му на че лу.”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ни је тач но.”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ни је тач но.”

Н. М: „Шта ће те Ви са да да ура ди те?”Н. М: „Шта ће те Ви са да да ура ди те?”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ка жи те Ви ме ни ко ја оп шти на. Ја ћу Вам ре ћи шта да ура-По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „Ка жи те Ви ме ни ко ја оп шти на. Ја ћу Вам ре ћи шта да ура-
дим. Ко ја је то оп шти на?”дим. Ко ја је то оп шти на?”

Н. М: „Не знам тач но сад... ов де у К. М... код Р. Ц.”Н. М: „Не знам тач но сад... ов де у К. М... код Р. Ц.”

По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „До бро је, мо ме нат...”По ли циј ска слу жбе ни ца Б. Г: „До бро је, мо ме нат...”

Пре кид ве зе.Пре кид ве зе.

2.3. 2.3. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о раз ма тра њу при ту жбе од 29. ма ја 2014. го ди не, утвр-Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о раз ма тра њу при ту жбе од 29. ма ја 2014. го ди не, утвр-
ђе но је:ђе но је:

да је Н. М. 15. ма ја 2014. го ди не под не ла пи са ну при ту жбу на чел ни ку По ли циј ске упра ве да је Н. М. 15. ма ја 2014. го ди не под не ла пи са ну при ту жбу на чел ни ку По ли циј ске упра ве 
за град Б. ко ја је 23. ма ја 2014. го ди не про сле ђе на Де жур ној слу жби;за град Б. ко ја је 23. ма ја 2014. го ди не про сле ђе на Де жур ној слу жби;

да се под но си тељ ка при ту жбе при ту жу је на рад опе ра те ра са си сте ма „192” јер је, ка да да се под но си тељ ка при ту жбе при ту жу је на рад опе ра те ра са си сте ма „192” јер је, ка да 
је 30. апри ла 2014. го ди не при ја ви ла да де те ле жи на ули ци и про си, слу жбе ни ца по ста-је 30. апри ла 2014. го ди не при ја ви ла да де те ле жи на ули ци и про си, слу жбе ни ца по ста-
ви ла пи та ње да ли је де те ром ске на ци о нал но сти;ви ла пи та ње да ли је де те ром ске на ци о нал но сти;

да је при ба вље но ми шље ње не по сред ног ста ре ши не, на чел ни ка Де жур не слу жбе, глав-да је при ба вље но ми шље ње не по сред ног ста ре ши не, на чел ни ка Де жур не слу жбе, глав-
ног по ли циј ског са вет ни ка С. Р, ко ји је оце нио да у по сту па њу опе ра те ра са си сте ма „192” ног по ли циј ског са вет ни ка С. Р, ко ји је оце нио да у по сту па њу опе ра те ра са си сте ма „192” 
не ма еле ме на та не про фе си о нал но сти у ко му ни ка ци ји и по сту па њу по ли ци је;не ма еле ме на та не про фе си о нал но сти у ко му ни ка ци ји и по сту па њу по ли ци је;

да је под но си тељ ка при ту жбе уред но по зва на и да је до шла у слу жбе не про сто ри је Де-да је под но си тељ ка при ту жбе уред но по зва на и да је до шла у слу жбе не про сто ри је Де-
жур не слу жбе где јој је про чи тан за пи сник о раз ма тра њу при ту жбе;жур не слу жбе где јој је про чи тан за пи сник о раз ма тра њу при ту жбе;

да је под но си тељ ка при ту жбе из ја ви ла да не ма при мед би, као ни на оце ну по сту па ју ћег да је под но си тељ ка при ту жбе из ја ви ла да не ма при мед би, као ни на оце ну по сту па ју ћег 
ор га на и да је са гла сна са њи хо вом оце ном и ста вом;ор га на и да је са гла сна са њи хо вом оце ном и ста вом;

да је ис та кла да пре слу ша ни раз го вор не ма ве зе са при ја вом ко ју је под не ла, да је сте да је ис та кла да пре слу ша ни раз го вор не ма ве зе са при ја вом ко ју је под не ла, да је сте 
део тог ин ци ден та, али да не по сто ји дру ги део раз го во ра ко ји је во ђен на кон пре спа ја-део тог ин ци ден та, али да не по сто ји дру ги део раз го во ра ко ји је во ђен на кон пре спа ја-
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ња ве зе, а где је обра зло же но да је по да так о на ци о нал но сти по тре бан за рад упу ћи ва ња ња ве зе, а где је обра зло же но да је по да так о на ци о нал но сти по тре бан за рад упу ћи ва ња 
на слу жбу ко ја се ти ме ба ви.на слу жбу ко ја се ти ме ба ви.

2.4. 2.4. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о са слу ша њу рад ни ка По ли циј ске ста ни це С. г. од 2. ју на Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка о са слу ша њу рад ни ка По ли циј ске ста ни це С. г. од 2. ју на 
2014. го ди не, утвр ђе но је:2014. го ди не, утвр ђе но је:

да је по ли циј ска слу жбе ни ца Д. Ф. 30. апри ла 2014. го ди не ја вља ла на те ле фон ске по зи-да је по ли циј ска слу жбе ни ца Д. Ф. 30. апри ла 2014. го ди не ја вља ла на те ле фон ске по зи-
ве, али се при ја ве Н. М. не се ћа;ве, али се при ја ве Н. М. не се ћа;

да је мо гу ће да је при ми ла при ја ву и да је оба ви ла раз го вор са стран ком али да не мо же да је мо гу ће да је при ми ла при ја ву и да је оба ви ла раз го вор са стран ком али да не мо же 
би ти ре чи о дис кри ми на ци ји би ло ког гра ђа ни на;би ти ре чи о дис кри ми на ци ји би ло ког гра ђа ни на;

да је, сход но пра ви ли ма по ли циј ског по сла и кри ми на ли сти ке, про це ду ра да се за сва ко да је, сход но пра ви ли ма по ли циј ског по сла и кри ми на ли сти ке, про це ду ра да се за сва ко 
ли це ко је је из не ких раз ло га ин те ре сант но по ли циј ским слу жбе ни ци ма, узме опис (нпр. ли це ко је је из не ких раз ло га ин те ре сант но по ли циј ским слу жбе ни ци ма, узме опис (нпр. 
при ја ва учи ни о ца кри вич ног де ла, при ја ва не ста лог ли ца, ли ца ко ме је по треб на по моћ при ја ва учи ни о ца кри вич ног де ла, при ја ва не ста лог ли ца, ли ца ко ме је по треб на по моћ 
и сл). Опис под ра зу ме ва уз раст, ви си ну, раз ви је ност, гар де ро бу ко ју има на се би, осо бе-и сл). Опис под ра зу ме ва уз раст, ви си ну, раз ви је ност, гар де ро бу ко ју има на се би, осо бе-
не зна ке па чак и на ци о нал ност, ако то мо же по мо ћи у иден ти фи ка ци ји ли ца;не зна ке па чак и на ци о нал ност, ако то мо же по мо ћи у иден ти фи ка ци ји ли ца;

да се до са да ни је де си ло да па тро ла не иза ђе на ме сто до га ђа ја, па ми сли да је та ко да се до са да ни је де си ло да па тро ла не иза ђе на ме сто до га ђа ја, па ми сли да је та ко 
би ло и са да, од но сно да до га ђај нај ве ро ват ни је ни је за ве ден јер на те ре ну по ли циј ски би ло и са да, од но сно да до га ђај нај ве ро ват ни је ни је за ве ден јер на те ре ну по ли циј ски 
слу жбе ни ци ни су про на шли ни де те ни по зи ва о ца;слу жбе ни ци ни су про на шли ни де те ни по зи ва о ца;

да је рет кост да гра ђа ни по зи ва ју за та кве ства ри, као и да гра ђа ни ме сто до га ђа ја на пу-да је рет кост да гра ђа ни по зи ва ју за та кве ства ри, као и да гра ђа ни ме сто до га ђа ја на пу-
сте не же ле ћи да ука жу по ли циј ским слу жбе ни ци ма на про блем на те ре ну.сте не же ле ћи да ука жу по ли циј ским слу жбе ни ци ма на про блем на те ре ну.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. 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 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-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, 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. кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. 
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3.4. 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-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 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-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-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, 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-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, 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, 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-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-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 на је дис кри ми на ци ја на ци о нал них по ста вље ним лич ним свој стви ма. Та ко ђе, за бра ње на је дис кри ми на ци ја 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, 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. вер ских уве ре ња и је зи ка. 

3.5. 3.5. За ко ном о по ли ци ји за бра ње на је дис кри ми на ци ја, од но сно, овла шће но слу жбе но ли це За ко ном о по ли ци ји за бра ње на је дис кри ми на ци ја, од но сно, овла шће но слу жбе но ли це 
је ду жно да у при ме ни по ли циј ских овла шће ња по сту па не при стра сно, пру жа ју ћи сва-је ду жно да у при ме ни по ли циј ских овла шће ња по сту па не при стра сно, пру жа ју ћи сва-
ко ме јед на ку за кон ску за шти ту и по сту па ју ћи без дис кри ми на ци је ли ца по би ло ко јем ко ме јед на ку за кон ску за шти ту и по сту па ју ћи без дис кри ми на ци је ли ца по би ло ко јем 
осно ву. У при ме ни по ли циј ских овла шће ња, овла шће но слу жбе но ли це је ду жно да по-осно ву. У при ме ни по ли циј ских овла шће ња, овла шће но слу жбе но ли це је ду жно да по-
сту па ху ма но и по шту је до сто јан ство, углед и част сва ког ли ца и дру га основ на пра ва и сту па ху ма но и по шту је до сто јан ство, углед и част сва ког ли ца и дру га основ на пра ва и 
сло бо де чо ве ка, да ју ћи пред ност пра ви ма угро же ног у од но су на иста пра ва ли ца ко ја та сло бо де чо ве ка, да ју ћи пред ност пра ви ма угро же ног у од но су на иста пра ва ли ца ко ја та 
пра ва угро жа ва и во де ћи ра чу на о пра ви ма тре ћих ли ца.пра ва угро жа ва и во де ћи ра чу на о пра ви ма тре ћих ли ца.

3.6. 3.6. Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та про пи сан је као је дан од оп штих Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та 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 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 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-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 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. дру ги ста тус де те та, ње го вог ро ди те ља или за кон ског ста ра те ља. 

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.7. 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-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 ис пи та ти да ли је По ли циј ска ста ни ца С. г. у Б, ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но ис пи та ти да ли је По ли циј ска ста ни ца С. г. у Б, 
по сту па ју ћи по при ја ви Н. М, из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву на ци о нал не при-по сту па ју ћи по при ја ви Н. М, из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву на ци о нал не при-
пад но сти.пад но сти.

3.8. 3.8. Пре ма на во ди ма из при ту жбе, ка да је Н. М. при ја ви ла да је ви де ла де те ко је у К. М. ули-Пре ма на во ди ма из при ту жбе, ка да је Н. М. при ја ви ла да је ви де ла де те ко је у К. М. ули-
ци ле жи и про си, без над зо ра од ра сле осо бе, слу жбе ни ца По ли циј ске упра ве С. г. ју је ци ле жи и про си, без над зо ра од ра сле осо бе, слу жбе ни ца По ли циј ске упра ве С. г. ју је 
пи та ла: „Да ли је де те „ци га... ром ске на ци о нал но сти?”, и об ја сни ла да је та ин фор ма ци ја пи та ла: „Да ли је де те „ци га... ром ске на ци о нал но сти?”, и об ја сни ла да је та ин фор ма ци ја 
по треб на ка ко би зна ла на ко ју слу жбу да је упу ти, а на кон то га пре ба ци ла ве зу на слу-по треб на ка ко би зна ла на ко ју слу жбу да је упу ти, а на кон то га пре ба ци ла ве зу на слу-
жбе ни ка ко ји је ре као да ће по сла ти па тро лу.жбе ни ка ко ји је ре као да ће по сла ти па тро лу.

3.9. 3.9. Ме ђу тим, из са др жи не сте но гра ма те ле фон ског раз го во ра из ме ђу Б. Г., по ли циј ске слу-Ме ђу тим, из са др жи не сте но гра ма те ле фон ског раз го во ра из ме ђу Б. Г., по ли циј ске слу-
жбе ни це Де жур не слу жбе на си сте му „192” и Н. М, као и из ја ве Б. Г. од 27. ма ја 2014. жбе ни це Де жур не слу жбе на си сте му „192” и Н. М, као и из ја ве Б. Г. од 27. ма ја 2014. 
го ди не, утвр ђе но је да је Б. Г. из ја ви ла: „Је л’ де те ци га... ром ске на ци о нал но сти?” али го ди не, утвр ђе но је да је Б. Г. из ја ви ла: „Је л’ де те ци га... ром ске на ци о нал но сти?” али 
да је на кон ре ак ци је под но си тељ ке при ту жбе ре кла: „Пи там да знам шта да ра дим (...) да је на кон ре ак ци је под но си тељ ке при ту жбе ре кла: „Пи там да знам шта да ра дим (...) 
Ка жи те Ви ме ни ко ја је то оп шти на а ја ћу Вам ре ћи шта ћу да ура дим”, као и да је на кон Ка жи те Ви ме ни ко ја је то оп шти на а ја ћу Вам ре ћи шта ћу да ура дим”, као и да је на кон 
то га пре у сме ри ла по зив на По ли циј ску ста ни цу С. г. На и ме, на осно ву ових до ка за не то га пре у сме ри ла по зив на По ли циј ску ста ни цу С. г. На и ме, на осно ву ових до ка за не 
про из ла зи да је слу жбе ни ца пи та ла за на ци о нал ност де те та да би стран ку упу ти ла на про из ла зи да је слу жбе ни ца пи та ла за на ци о нал ност де те та да би стран ку упу ти ла на 
по себ ну слу жбу, већ да је пи та ла за те ри то ри ју оп шти не где се на ла зи де те.по себ ну слу жбу, већ да је пи та ла за те ри то ри ју оп шти не где се на ла зи де те.
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3.10. 3.10. Та ко ђе, на осно ву оста лих при ло же них до ка за не мо же се утвр ди ти да је По ли циј ска Та ко ђе, на осно ву оста лих при ло же них до ка за не мо же се утвр ди ти да је По ли циј ска 
ста ни ца С. г. тра жи ла ин фор ма ци ју о на ци о нал но сти де те та ка ко би под но си тељ ку при-ста ни ца С. г. тра жи ла ин фор ма ци ју о на ци о нал но сти де те та ка ко би под но си тељ ку при-
ту жбе упу ти ла на по себ ну слу жбу ко ја се ба ви де цом ром ске на ци о нал но сти. Из за пи-ту жбе упу ти ла на по себ ну слу жбу ко ја се ба ви де цом ром ске на ци о нал но сти. Из за пи-
сни ка о са слу ша њу Д. Ф, по ли циј ске слу жбе ни це ПС С. г, про из ла зи да се 30. апри ла 2014. сни ка о са слу ша њу Д. Ф, по ли циј ске слу жбе ни це ПС С. г, про из ла зи да се 30. апри ла 2014. 
го ди не ја вља ла на те ле фон Де жур не слу жбе ПС С. г, али да се кон крет ног по зи ва Н. М. го ди не ја вља ла на те ле фон Де жур не слу жбе ПС С. г, али да се кон крет ног по зи ва Н. М. 
не се ћа, а и уко ли ко га је би ло, да је по сту пи ла „сход но пра ви ли ма по ли циј ског по сла не се ћа, а и уко ли ко га је би ло, да је по сту пи ла „сход но пра ви ли ма по ли циј ског по сла 
и кри ми на ли сти ке”, од но сно у скла ду са „про це ду ром да се за сва ко ли це ко је је из не-и кри ми на ли сти ке”, од но сно у скла ду са „про це ду ром да се за сва ко ли це ко је је из не-
ких раз ло га ин те ре сант но по ли циј ским слу жбе ни ци ма, узме опис (нпр. при ја ва учи ни-ких раз ло га ин те ре сант но по ли циј ским слу жбе ни ци ма, узме опис (нпр. при ја ва учи ни-
о ца кри вич ног де ла, при ја ва не ста лог ли ца, ли ца ко ме је по треб на по моћ и сл.). Опис о ца кри вич ног де ла, при ја ва не ста лог ли ца, ли ца ко ме је по треб на по моћ и сл.). Опис 
под ра зу ме ва уз раст, ви си ну, раз ви је ност, гар де ро бу ко ју има на се би, осо бе не зна ке па под ра зу ме ва уз раст, ви си ну, раз ви је ност, гар де ро бу ко ју има на се би, осо бе не зна ке па 
чак и на ци о нал ност (ако то мо же по мо ћи у иден ти фи ка ци ји ли ца)”... Ме ђу тим, из овог чак и на ци о нал ност (ако то мо же по мо ћи у иден ти фи ка ци ји ли ца)”... Ме ђу тим, из овог 
из ве шта ја се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти да је Н. М. раз го ва ра ла са по ли циј ском из ве шта ја се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти да је Н. М. раз го ва ра ла са по ли циј ском 
слу жбе ни цом Д. Ф, од но сно, у кон крет ном слу ча ју не мо же се утвр ди ти са ким је на кон слу жбе ни цом Д. Ф, од но сно, у кон крет ном слу ча ју не мо же се утвр ди ти са ким је на кон 
пре ба ци ва ња ве зе Н. М. раз го ва ра ла, ни ти шта је том при ли ком тач но из го во ре но.пре ба ци ва ња ве зе Н. М. раз го ва ра ла, ни ти шта је том при ли ком тач но из го во ре но.

3.11. 3.11. Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да се у кон-Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да се у кон-
крет ном слу ча ју не мо же утвр ди ти да је По ли циј ска ста ни ца С. г. у Б. дис кри ми на тор но крет ном слу ча ју не мо же утвр ди ти да је По ли циј ска ста ни ца С. г. у Б. дис кри ми на тор но 
по сту па ла, с об зи ром да на осно ву рас по ло жи вих до ка за ни је утвр ђе но да По ли циј ска по сту па ла, с об зи ром да на осно ву рас по ло жи вих до ка за ни је утвр ђе но да По ли циј ска 
ста ни ца С. г. има по себ ну је ди ни цу ко ја се ба ви де цом ром ске на ци о нал но сти. При то ме, ста ни ца С. г. има по себ ну је ди ни цу ко ја се ба ви де цом ром ске на ци о нал но сти. При то ме, 
тре ба има ти у ви ду да и ка да би по сто ја ла по себ на је ди ни ца ко ја би би ла за ду же на за тре ба има ти у ви ду да и ка да би по сто ја ла по себ на је ди ни ца ко ја би би ла за ду же на за 
ром ску де цу, то не би ауто мат ски зна чи ло да је у пи та њу дис кри ми на ци ја ром ске де це, ром ску де цу, то не би ауто мат ски зна чи ло да је у пи та њу дис кри ми на ци ја ром ске де це, 
већ би би ло по треб но утвр ди ти ко ји су раз ло зи за по сто ја ње та кве је ди ни це, од но сно, већ би би ло по треб но утвр ди ти ко ји су раз ло зи за по сто ја ње та кве је ди ни це, од но сно, 
да ли је у пи та њу по себ но об у че на је ди ни ца ко ја је до дат но сен зи би ли са на за по ло жај да ли је у пи та њу по себ но об у че на је ди ни ца ко ја је до дат но сен зи би ли са на за по ло жај 
ром ске де це у дру штву и дис кри ми на ци ју ко јој су сва ко днев но из ло же ни, у ком слу ча ју ром ске де це у дру штву и дис кри ми на ци ју ко јој су сва ко днев но из ло же ни, у ком слу ча ју 
би се то мо гло по сма тра ти као по себ на ме ра.би се то мо гло по сма тра ти као по себ на ме ра.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби Н. М. из Б, под не те про тив По ли циј ске ста ни це У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби Н. М. из Б, под не те про тив По ли циј ске ста ни це 
С. г. у Б, ни је утвр ђе но да је По ли циј ска ста ни ца С. г. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву С. г. у Б, ни је утвр ђе но да је По ли циј ска ста ни ца С. г. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву 
при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни.при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног вије ћа про тив Ми ни стар стваПри ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног вије ћа про тив Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја због дис кри ми на ци јепро све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја због дис кри ми на ци је
по он со ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва њапо он со ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-115/2014-02 да тум: 31.7.2014.бр. 07-00-115/2014-02 да тум: 31.7.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњач ко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњач ко 
национално вијеће против Министарства просвете, науке и технолошког раз-национално вијеће против Министарства просвете, науке и технолошког раз-

воја Републике Србије. У притужби је наведено да су ученици и ученице бош њач-воја Републике Србије. У притужби је наведено да су ученици и ученице бош њач-
ке националности дискриминисани на основу националне припадности јер Ми-ке националности дискриминисани на основу националне припадности јер Ми-
ни старство просвете, науке и технолошког развоја није донело све неопходне под-ни старство просвете, науке и технолошког развоја није донело све неопходне под-
за конске акте који се односе на образовање на босанском језику, нити је извршило за конске акте који се односе на образовање на босанском језику, нити је извршило 
надзор над радом образовно-васпитних установа поводом организовања наставе на надзор над радом образовно-васпитних установа поводом организовања наставе на 
босанском језику, није обезбедило обрасце за школску евиденцију за основну и сред-босанском језику, није обезбедило обрасце за школску евиденцију за основну и сред-
њу школу на босанском језику и да у једном броју образовно-васпитних установа у њу школу на босанском језику и да у једном броју образовно-васпитних установа у 
Новом Пазару, Тутину, Сјеници и Пријепољу, ученицима и ученицама бошњачке на-Новом Пазару, Тутину, Сјеници и Пријепољу, ученицима и ученицама бошњачке на-
ционалности није омогућена настава на босанском језику. Министарство просвете, ционалности није омогућена настава на босанском језику. Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја се није изјаснило на наводе из притужбе, иако је зах-науке и технолошког развоја се није изјаснило на наводе из притужбе, иако је зах-
тев за изјашњење уредно примило. У току поступка је утврђено да министарство тев за изјашњење уредно примило. У току поступка је утврђено да министарство 
није донело наставне планове и програме за средње стручне школе за наставу на није донело наставне планове и програме за средње стручне школе за наставу на 
бо санском језику, као и да Конкурсом за упис ученика у први разред средње шко-бо санском језику, као и да Конкурсом за упис ученика у први разред средње шко-
ле у Републици Србији за школску 2014/2015. годину нису одређене школе или ле у Републици Србији за школску 2014/2015. годину нису одређене школе или 
по  једина одељења за наставу на босанском језику у школама где су се ученици и по  једина одељења за наставу на босанском језику у школама где су се ученици и 
ученице бошњачке националне мањине изјаснили за наставу на босанском језику. ученице бошњачке националне мањине изјаснили за наставу на босанском језику. 
По вереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је непредузимањем По вереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је непредузимањем 
мера из своје надлежности које се односе на право ученика и ученица бошњачке мера из своје надлежности које се односе на право ученика и ученица бошњачке 
националности да се образују на матерњем језику, Министарство просвете, науке националности да се образују на матерњем језику, Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације. Ми-и технолошког развоја прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације. Ми-
нистарству просвете, науке и технолошког развоја препоручено је да донесе настав-нистарству просвете, науке и технолошког развоја препоручено је да донесе настав-
ни план и програм за средње стручне школе за наставу на босанском језику, да до-ни план и програм за средње стручне школе за наставу на босанском језику, да до-
пуни Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за пуни Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за 
школску 2014/2015. годину и одреди школе и број одељења за наставу на босанском школску 2014/2015. годину и одреди школе и број одељења за наставу на босанском 
језику у свим школама у којима се довољан број ученика изјасни да жели наставу језику у свим школама у којима се довољан број ученика изјасни да жели наставу 
на босанском језику, да предузме све потребне мере из своје надлежности, како би на босанском језику, да предузме све потребне мере из своје надлежности, како би 
се организовала настава на босанском језику, у школама у којим резултати анкете се организовала настава на босанском језику, у школама у којим резултати анкете 
покажу да постоји потребан број заинтересованих ученика/ца за похађање наставе покажу да постоји потребан број заинтересованих ученика/ца за похађање наставе 
на босанском језику, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлеж-на босанском језику, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлеж-
ности, не крши антидискриминационе прописе.ности, не крши антидискриминационе прописе.
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1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти-
ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Mи нистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив Mи нистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг 
рaзвoja Ре пу бли ке Ср би је. У при ту жби је на ве де но да ми ни стар ство дис кри ми ни ше гру-рaзвoja Ре пу бли ке Ср би је. У при ту жби је на ве де но да ми ни стар ство дис кри ми ни ше гру-
пе уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти при ли ком оства ри ва ња пра ва на обра зо ва ње на пе уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти при ли ком оства ри ва ња пра ва на обра зо ва ње на 
ма тер њем је зи ку.ма тер њем је зи ку.

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби, из ме ђу оста лог, на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби, из ме ђу оста лог, на ве ло:

да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја дис кри ми ни ше гру пе уче ни-да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја дис кри ми ни ше гру пе уче ни-
ка бо шњач ке на ци о нал но сти јер ни је до не ло све нео п ход не под за кон ске ак те ко ји се ка бо шњач ке на ци о нал но сти јер ни је до не ло све нео п ход не под за кон ске ак те ко ји се 
од но се на обра зо ва ње на бо сан ском је зи ку (нпр. на став ни план и про грам за на ста ву од но се на обра зо ва ње на бо сан ском је зи ку (нпр. на став ни план и про грам за на ста ву 
на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ни шко ла ма), ни ти је вр ши ло над зор над ра дом на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ни шко ла ма), ни ти је вр ши ло над зор над ра дом 
обра зов но-вас пит них уста но ва на ве де них у при ту жби, при ли ком уво ђе ња на ста ве на обра зов но-вас пит них уста но ва на ве де них у при ту жби, при ли ком уво ђе ња на ста ве на 
бо сан ском је зи ку;бо сан ском је зи ку;

да су од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При-да су од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При-
је по љу обра зов но-вас пит не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка је по љу обра зов но-вас пит не уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка 
из ја шња ва ли о је зи ку на ста ве;из ја шња ва ли о је зи ку на ста ве;

да је од ми ни стар ства зах те ва но да се омо гу ћи по че так на ста ве на бо сан ском је зи ку у да је од ми ни стар ства зах те ва но да се омо гу ћи по че так на ста ве на бо сан ском је зи ку у 
уста но ва ма у ко ји ма ни је по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку, као и да се омо гу ћи спро-уста но ва ма у ко ји ма ни је по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку, као и да се омо гу ћи спро-
во ђе ње ан ке те у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у При је по љу у ко ји ма ан ке та ни је во ђе ње ан ке те у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у При је по љу у ко ји ма ан ке та ни је 
спро ве де на;спро ве де на;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ви ше пу та за тра жи ло са ста нак са ми ни стар ством, да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ви ше пу та за тра жи ло са ста нак са ми ни стар ством, 
као и да је зах те ва но да се одо бри штам па ње обра за ца за школ ску еви ден ци ју за основ-као и да је зах те ва но да се одо бри штам па ње обра за ца за школ ску еви ден ци ју за основ-
ну и сред њу шко лу на бо сан ском је зи ку;ну и сред њу шко лу на бо сан ском је зи ку;

да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла „Из ве штај са пред ло гом ме ра за оства ри ва ње да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла „Из ве штај са пред ло гом ме ра за оства ри ва ње 
пра ва Бо шња ка на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци Ср би ји”;пра ва Бо шња ка на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци Ср би ји”;

да до да на под но ше ња ове при ту жбе, у јед ном бро ју обра зов но-вас пит них уста но ва у да до да на под но ше ња ове при ту жбе, у јед ном бро ју обра зов но-вас пит них уста но ва у 
Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу, за уче ни ке/це бо шњач ке на ци о нал но сти Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу, за уче ни ке/це бо шњач ке на ци о нал но сти 
ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: 1) спи сак обра зов но-вас пит них У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: 1) спи сак обра зов но-вас пит них 
уста но ва про тив ко јих је под не та при ту жба По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти; 2) уста но ва про тив ко јих је под не та при ту жба По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти; 2) 
до пи си Школ ској упра ви Ужи це и Школ ској упра ви Кра ље во; 3) до пи си Ми ни стар ству до пи си Школ ској упра ви Ужи це и Школ ској упра ви Кра ље во; 3) до пи си Ми ни стар ству 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и 4) до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и 4) до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја од 5. но вем бра 2013. го ди не.ло шког раз во ја од 5. но вем бра 2013. го ди не.

1.4. 1.4. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће до ста ви ло је 16. ју на 2014. го ди не до пу ну при ту жбе, тј. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће до ста ви ло је 16. ју на 2014. го ди не до пу ну при ту жбе, тј. 
оба ве ште ње о но вим чи ње ни ца ма и окол но сти ма, па је, из ме ђу оста ло, на ве де но:оба ве ште ње о но вим чи ње ни ца ма и окол но сти ма, па је, из ме ђу оста ло, на ве де но:

да је 4. ју ла 2014. го ди не одр жан са ста нак са проф. др Зо ра ном Ма ши ћем, др жав ним да је 4. ју ла 2014. го ди не одр жан са ста нак са проф. др Зо ра ном Ма ши ћем, др жав ним 
се кре та ром Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. На овом са стан ку су се кре та ром Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. На овом са стан ку су 
оба ве ште ни да ми ни стар ство не ће обез бе ди ти бес плат не уџ бе ни ке за уче ни ке дру гог оба ве ште ни да ми ни стар ство не ће обез бе ди ти бес плат не уџ бе ни ке за уче ни ке дру гог 
раз ре да основ не шко ле ко ји по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, да је до ве де но у пи-раз ре да основ не шко ле ко ји по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, да је до ве де но у пи-
та ње из да ва ње нео п ход них обра за ца школ ске еви ден ци је на бо сан ском је зи ку и на ста-та ње из да ва ње нео п ход них обра за ца школ ске еви ден ци је на бо сан ском је зи ку и на ста-
вак шко ло ва ња за уче ни ке дру гог раз ре да сред њих шко ла на бо сан ском је зи ку у школ-вак шко ло ва ња за уче ни ке дру гог раз ре да сред њих шко ла на бо сан ском је зи ку у школ-
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ској 2014/2015. го ди ни, као и одо бра ва ње и об ја вљи ва ње са др жа ја до да та ка за гру пу ској 2014/2015. го ди ни, као и одо бра ва ње и об ја вљи ва ње са др жа ја до да та ка за гру пу 
на ци о нал них пред ме та од по себ не ва жно сти за на ци о нал ну ма њи ну у ко ји ма се упо тре-на ци о нал них пред ме та од по себ не ва жно сти за на ци о нал ну ма њи ну у ко ји ма се упо тре-
бља ва тер мин Сан џак уме сто тер ми на Ра шка област;бља ва тер мин Сан џак уме сто тер ми на Ра шка област;

да По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти упу ти пре по ру ку Ми ни стар ству про све те, да По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти упу ти пре по ру ку Ми ни стар ству про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја да без од ла га ња обез бе ди обра сце за школ ске еви ден-на у ке и тех но ло шког раз во ја да без од ла га ња обез бе ди обра сце за школ ске еви ден-
ци је на бо сан ском је зи ку ко ји су нео п ход ни за успе шан за вр ше так школ ске 2013/2014. ци је на бо сан ском је зи ку ко ји су нео п ход ни за успе шан за вр ше так школ ске 2013/2014. 
го ди не, као и да уџ бе ни ке за дру ги раз ред основ них шко ла за на ста ву на бо сан ском је-го ди не, као и да уџ бе ни ке за дру ги раз ред основ них шко ла за на ста ву на бо сан ском је-
зи ку увр сти у про је кат бес плат них уџ бе ни ка ка ко би се оства ри ла пу на рав но прав ност зи ку увр сти у про је кат бес плат них уџ бе ни ка ка ко би се оства ри ла пу на рав но прав ност 
свих уче ни ка.свих уче ни ка.

1.5. 1.5. У при ло гу до пу не при ту жбе, до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: 1) до пи си Бо шњач ког на-У при ло гу до пу не при ту жбе, до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: 1) до пи си Бо шњач ког на-
ци о нал ног ви је ћа Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 2) слу жбе на ци о нал ног ви је ћа Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 2) слу жбе на 
бе ле шка Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа Р. бр. 327-03/2014. од 31. мар та 2014. го ди не бе ле шка Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа Р. бр. 327-03/2014. од 31. мар та 2014. го ди не 
са са стан ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и де ле га ци је Бо шњач ког са са стан ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и де ле га ци је Бо шњач ког 
на ци о нал ног ви је ћа, одр жа ног 26. мар та 2014. го ди не, 3) до пис Ми ни стар ства про све те, на ци о нал ног ви је ћа, одр жа ног 26. мар та 2014. го ди не, 3) до пис Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја бро ја 614-57/2014-12 од 2. ју на 2014. го ди не, 4) до пи си Про-на у ке и тех но ло шког раз во ја бро ја 614-57/2014-12 од 2. ју на 2014. го ди не, 4) до пи си Про-
свет не ин спек ци је Оп штин ске упра ве Сје ни ца о ин спек циј ском над зо ру. свет не ин спек ци је Оп штин ске упра ве Сје ни ца о ин спек циј ском над зо ру. 

1.6. 1.6. 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-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 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. Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја упу ћен за бра ни дис кри ми на ци је. Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја упу ћен 
је зах тев да се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из је зах тев да се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из 
при ту жбе. Ка ко се Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у оста вље ном при ту жбе. Ка ко се Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у оста вље ном 
ро ку ни је из ја сни ло, а зах тев је уред но при ми ло, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но-ро ку ни је из ја сни ло, а зах тев је уред но при ми ло, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но-
сти би ли су до ступ ни са мо на во ди из при ту жбе и при ло же ни до ка зи. сти би ли су до ступ ни са мо на во ди из при ту жбе и при ло же ни до ка зи. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих је под не та при ту жба По-Уви дом у спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих је под не та при ту жба По-
ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће 
под не ло при ту жбе због дис кри ми на ци је про тив 20 обра зов но-вас пит них уста но ва из под не ло при ту жбе због дис кри ми на ци је про тив 20 обра зов но-вас пит них уста но ва из 
Но вог Па за ра, Сје ни це, Ту ти на и При је по ља. При ту жбе су под не те про тив пред школ ске Но вог Па за ра, Сје ни це, Ту ти на и При је по ља. При ту жбе су под не те про тив пред школ ске 
уста но ве, основ них шко ла, гим на зи ја и сред њих струч них шко ла због нео р га ни зо ва ња уста но ве, основ них шко ла, гим на зи ја и сред њих струч них шко ла због нео р га ни зо ва ња 
на ста ве на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји су се на ста ве на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји су се 
из ја сни ли да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку, као и због про пу шта ња да се спро ве де из ја сни ли да же ле на ста ву на бо сан ском је зи ку, као и због про пу шта ња да се спро ве де 
ан ке та ме ђу уче ни ци ма и уче ни ца ма бо шњач ке на ци о нал но сти да ли же ле да по ха ђа ју ан ке та ме ђу уче ни ци ма и уче ни ца ма бо шњач ке на ци о нал но сти да ли же ле да по ха ђа ју 
на ста ву на бо сан ском је зи ку.на ста ву на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у при ло ге до ста вље не уз при ту жбу, утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но Уви дом у при ло ге до ста вље не уз при ту жбу, утвр ђе но је да се Бо шњач ко на ци о нал но 
ви је ће ви ше пу та обра ћа ло ми ни стар ству ра ди ре ша ва ња про бле ма са обра зов но-вас-ви је ће ви ше пу та обра ћа ло ми ни стар ству ра ди ре ша ва ња про бле ма са обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и При је по љу, ко је ни су ор га ни-пит ним уста но ва ма у Но вом Па за ру, Сје ни ци, Ту ти ну и При је по љу, ко је ни су ор га ни-
зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. До пи сом број Р. бр. 848-04б/2013 од 17. сеп тем-зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку. До пи сом број Р. бр. 848-04б/2013 од 17. сеп тем-
бра 2013. го ди не упу ћен је зах тев за раз ре ше ње ста ња у по је ди ним сред њо школ ским бра 2013. го ди не упу ћен је зах тев за раз ре ше ње ста ња у по је ди ним сред њо школ ским 
уста но ва ма у овим гра до ви ма, до пи сом 1122-04б/2013 од 28. но вем бра 2013. го ди не уста но ва ма у овим гра до ви ма, до пи сом 1122-04б/2013 од 28. но вем бра 2013. го ди не 
за тра же но је ре а го ва ње ми ни стар ства у гим на зи ја ма у Но вом Па за ру и Сје ни ци. Да ље, за тра же но је ре а го ва ње ми ни стар ства у гим на зи ја ма у Но вом Па за ру и Сје ни ци. Да ље, 
до пи сом 856-04б/2013 од 18. сеп тем бра 2013. го ди не за тра же на је са гла сност за спро-до пи сом 856-04б/2013 од 18. сеп тем бра 2013. го ди не за тра же на је са гла сност за спро-
во ђе ње про гра ма при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у че ти ри сред ње шко ле у во ђе ње про гра ма при прем не на ста ве на бо сан ском је зи ку у че ти ри сред ње шко ле у 
овим гра до ви ма.овим гра до ви ма.



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  191

2.3. 2.3. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 170-04б/2014 од 19. фе бру а ра Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 170-04б/2014 од 19. фе бру а ра 
2014. го ди не ко ји је упу ћен Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, утвр ђе-2014. го ди не ко ји је упу ћен Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, утвр ђе-
но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће до ста ви ло ми ни стар ству пред лог на став ног Пла-но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће до ста ви ло ми ни стар ству пред лог на став ног Пла-
на и про гра ма за до дат не са др жа је ко ји из ра жа ва ју по себ ност бо шњач ке на ци о нал не ма-на и про гра ма за до дат не 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 пред ме те Ли ков на кул ту ра и Му зич ка кул ту ра за пр ви, дру ги, пе ти и ше сти раз ред њи не за пред ме те Ли ков на кул ту ра и Му зич ка кул ту ра за пр ви, дру ги, пе ти и ше сти раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и пр ви и дру ги раз ред гим на зи је и сред њих струч них основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и пр ви и дру ги раз ред гим на зи је и сред њих струч них 
шко ла, Свет око нас за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и Хи сто ри ја шко ла, Свет око нас за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и Хи сто ри ја 
за пе ти и ше сти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и пр ви и дру ги раз ред гим на-за пе ти и ше сти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и пр ви и дру ги раз ред гим на-
зи је оп штег ти па, дру штве но-је зич ког, при род но-ма те ма тич ког и ин фор ма тич ког сме ра и зи је оп штег ти па, дру штве но-је зич ког, при род но-ма те ма тич ког и ин фор ма тич ког сме ра и 
пр ви и дру ги раз ред че тво ро го ди шњих и тро го ди шњих сред њих струч них шко ла.пр ви и дру ги раз ред че тво ро го ди шњих и тро го ди шњих сред њих струч них шко ла.

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 236-04б/2014 од 10. мар та Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 236-04б/2014 од 10. мар та 
2014. го ди не ко ји је упу ћен Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја утвр-2014. го ди не ко ји је упу ћен Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја утвр-
ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће до ста ви ло ми ни стар ству пред лог на став ног ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће до ста ви ло ми ни стар ству пред лог на став ног 
Пла на и про гра ма за пред мет Бо сан ски је зик за дру ги раз ред основ не шко ле, ше сти раз-Пла на и про гра ма за пред мет Бо сан ски је зик за дру ги раз ред основ не шко ле, ше сти раз-
ред основ не шко ле и Бо сан ски је зик и књи жев ност за дру ги раз ред гим на зи је и сред њих ред основ не шко ле и Бо сан ски је зик и књи жев ност за дру ги раз ред гим на зи је и сред њих 
струч них шко ла у че тво ро го ди шњем и тро го ди шњем тра ја њу, ко ји су из ме ње ни у скла-струч них шко ла у че тво ро го ди шњем и тро го ди шњем тра ја њу, ко ји су из ме ње ни у скла-
ду са ми шље њем За во да за уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња и ми шље њем Ми ни-ду са ми шље њем За во да за уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња и ми шље њем Ми ни-
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. 

2.5. 2.5. Утвр ђе но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до да на под но ше-Утвр ђе но је да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, до да на под но ше-
ња при ту жбе, ни је до не ло пра вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч-ња при ту жбе, ни је до не ло пра вил ни ке за на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч-
ним шко ла ма, од но сно да су до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. ним шко ла ма, од но сно да су до не ти са мо пра вил ни ци за гим на зи ју и за основ не шко ле. 

2.6. 2.6. Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја број 06-00-Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја број 06-00-
342/2013-02 од 5. но вем бра 2013. го ди не утвр ђе но је да је 1. но вем бра 2013. го ди не 342/2013-02 од 5. но вем бра 2013. го ди не утвр ђе но је да је 1. но вем бра 2013. го ди не 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла за кљу чак ко јим се при хва та „Из ве штај са пред ло гом Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла за кљу чак ко јим се при хва та „Из ве штај са пред ло гом 
ме ра за оства ри ва ње пра ва Бо шња ка на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци ме ра за оства ри ва ње пра ва Бо шња ка на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци 
Ср би ји”. У за кључ ку је на ве де но да Вла да по др жа ва ак тив но сти Ми ни стар ства про све-Ср би ји”. У за кључ ку је на ве де но да Вла да по др жа ва ак тив но сти Ми ни стар ства про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја на по др шци оства ри ва њу ма њин ских пра ва бо шњач ке те, на у ке и тех но ло шког раз во ја на по др шци оства ри ва њу ма њин ских пра ва бо шњач ке 
на ци о нал не ма њи не у Ре пу бли ци Ср би ји, као и „оства ри ва њу јед ног од кључ них стра-на ци о нал не ма њи не у Ре пу бли ци Ср би ји, као и „оства ри ва њу јед ног од кључ них стра-
те шких ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је у обла сти обра зо ва ња: до ступ но сти и ква ли тет ном те шких ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је у обла сти обра зо ва ња: до ступ но сти и ква ли тет ном 
обра зо ва њу за све.”обра зо ва њу за све.”

2.7. 2.7. Уви дом у „Из ве штај са пред ло гом ме ра за оства ри ва ње пра ва Бо шња ка на обра зо ва-Уви дом у „Из ве штај са пред ло гом ме ра за оства ри ва ње пра ва Бо шња ка на обра зо ва-
ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци Ср би ји” утвр ђе но је да су Ми ни стар ство про све-ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци Ср би ји” утвр ђе но је да су Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и дру ги над ле жни ор га ни, у то ку 2012. и 2013. го ди не, те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и дру ги над ле жни ор га ни, у то ку 2012. и 2013. го ди не, 
до не ли ак те по треб не за по че так спро во ђе ња обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском до не ли ак те по треб не за по че так спро во ђе ња обра зов но-вас пит ног ра да на бо сан ском 
је зи ку за при пад ни ке бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, по чев од 2013/2014. го ди не, и то: је зи ку за при пад ни ке бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, по чев од 2013/2014. го ди не, и то: 
Пра вил ник о до пу ни пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред Пра вил ник о до пу ни пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња – Бо сан ски је зик, Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња – Бо сан ски је зик, Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка 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-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 ња, Пра вил ник о до пу ни пра вил-гра му за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, Пра вил ник о до пу ни пра вил-
ни ка о на став ном про гра му за гим на зи ју – Бо сан ски је зик и књи жев ност за пр ви раз ред ни ка о на став ном про гра му за гим на зи ју – Бо сан ски је зик и књи жев ност за пр ви раз ред 
гим на зи је. Да ље, до не ти су Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пред-гим на зи је. Да ље, до не ти су Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о пла ну уџ бе ни ка за пред-
мет Бо сан ски је зик, чи тан ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња мет Бо сан ски је зик, чи тан ка за пр ви и пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 
и пр ви раз ред гим на зи је, Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка за до дат ке уз уџ бе ник од и пр ви раз ред гим на зи је, Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка за до дат ке уз уџ бе ник од 
по себ ног зна ча ја за при пад ни ке бо шњач ке на ци о нал не ма њи не (исто ри ја, ли ков на кул-по себ ног зна ча ја за при пад ни ке бо шњач ке на ци о нал не ма њи не (исто ри ја, ли ков на кул-
ту ра, му зич ка кул ту ра, свет око нас).ту ра, му зич ка кул ту ра, свет око нас).
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2.8. 2.8. У овом из ве шта ју је на ве де но да ће се у свим шко ла ма где по сто ји ин те рес и сло бод-У овом из ве шта ју је на ве де но да ће се у свим шко ла ма где по сто ји ин те рес и сло бод-
но из ра же но опре де ље ње уче ни ка и ро ди те ља, у скла ду са чла ном 9. став 2. За ко на но из ра же но опре де ље ње уче ни ка и ро ди те ља, у скла ду са чла ном 9. став 2. За ко на 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, уче ни ци ма и уче ни ца ма бо шњач ке на-о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, уче ни ци ма и уче ни ца ма бо шњач ке на-
ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти оства ри ва ње на ста ве на ма тер њем је зи ку; да ће ми ни-ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти оства ри ва ње на ста ве на ма тер њем је зи ку; да ће ми ни-
стар ство, као и дру ги су бјек ти и струч не ин сти ту ци је над ле жне за ре ша ва ње пи та ња стар ство, као и дру ги су бјек ти и струч не ин сти ту ци је над ле жне за ре ша ва ње пи та ња 
у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња (На ци о нал ни про свет ни са вет, За вод за уна пре ђи-у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња (На ци о нал ни про свет ни са вет, За вод за уна пре ђи-
ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи-ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи-
та ња) обез бе ди ти до но ше ње на став них пла но ва, про гра ма, пра вил ни ка и дру гих ака-та ња) обез бе ди ти до но ше ње на став них пла но ва, про гра ма, пра вил ни ка и дру гих ака-
та за опе ра ци о на ли за ци ју по треб них ак тив но сти и ме ра, ра ди оства ри ва ња пра ва на та за опе ра ци о на ли за ци ју по треб них ак тив но сти и ме ра, ра ди оства ри ва ња пра ва на 
обра зо ва ње при пад ни ка бо шњач ке на ци о нал не ма њи не на њи хо вом ма тер њем је зи-обра зо ва ње при пад ни ка бо шњач ке на ци о нал не ма њи не на њи хо вом ма тер њем је зи-
ку; да ће ми ни стар ство омо гу ћи ти фор ми ра ње оде ље ња са ма ње од 15 уче ни ка у свим ку; да ће ми ни стар ство омо гу ћи ти фор ми ра ње оде ље ња са ма ње од 15 уче ни ка у свим 
сре ди на ма ко је зах те ва ју та кво ре ше ње, узи ма ју ћи у об зир нај це лис ход ни ја ре ше ња сре ди на ма ко је зах те ва ју та кво ре ше ње, узи ма ју ћи у об зир нај це лис ход ни ја ре ше ња 
у том сми слу и фи нан сиј ске мо гућ но сти др жа ве; да ће ми ни стар ство одо бра ва ти по-у том сми слу и фи нан сиј ске мо гућ но сти др жа ве; да ће ми ни стар ство одо бра ва ти по-
треб не уџ бе ни ке, до дат ке по сто је ћим уџ бе ни ци ма на срп ском је зи ку за пред ме те ко ји треб не уџ бе ни ке, до дат ке по сто је ћим уџ бе ни ци ма на срп ском је зи ку за пред ме те ко ји 
из ра жа ва ју по себ но сти на ци о нал них ма њи на, од но сно одо бра ва ти упо тре бу стра них из ра жа ва ју по себ но сти на ци о нал них ма њи на, од но сно одо бра ва ти упо тре бу стра них 
не до ста ју ћих уџ бе ни ка, у скла ду са по себ ним за ко ном; да ће у са рад њи са ви со ко-не до ста ју ћих уџ бе ни ка, у скла ду са по себ ним за ко ном; да ће у са рад њи са ви со ко-
школ ским уста но ва ма и Ко ми си јом за акре ди та ци ју сту диј ских гру па на ви со ко школ-школ ским уста но ва ма и Ко ми си јом за акре ди та ци ју сту диј ских гру па на ви со ко школ-
ским уста но ва ма, обез бе ди ти отва ра ње од го ва ра ју ћих сту диј ских гру па на бо сан ском ским уста но ва ма, обез бе ди ти отва ра ње од го ва ра ју ћих сту диј ских гру па на бо сан ском 
је зи ку; да ће ми ни стар ство про пи са ти а школ ске уста но ве по што ва ти и у прак си при-је зи ку; да ће ми ни стар ство про пи са ти а школ ске уста но ве по што ва ти и у прак си при-
ме њи ва ти утвр ђе не стан дар де у по гле ду во ђе ња школ ске еви ден ци је и из да ва ње јав-ме њи ва ти утвр ђе не стан дар де у по гле ду во ђе ња школ ске еви ден ци је и из да ва ње јав-
них ис пра ва у уста но ва ма у ко ји ма се на ста ва оства ру је на бо сан ском је зи ку; да ће у них ис пра ва у уста но ва ма у ко ји ма се на ста ва оства ру је на бо сан ском је зи ку; да ће у 
ци љу ефи ка сни је ре а ли за ци је ових пред ло га, ми ни стар ство ин тен зи ви ра ти са рад њу ци љу ефи ка сни је ре а ли за ци је ових пред ло га, ми ни стар ство ин тен зи ви ра ти са рад њу 
са Бо шњач ким на ци о нал ним ви је ћем и пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве и да ће са Бо шњач ким на ци о нал ним ви је ћем и пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве и да ће 
из ра ди ти и раз ви ти у обра зов но-вас пит ном ра ду при ме ну по себ них про гра ма ме ђу-из ра ди ти и раз ви ти у обра зов но-вас пит ном ра ду при ме ну по себ них про гра ма ме ђу-
кул тур ног ка рак те ра за све уста но ве у ко ји ма се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на кул тур ног ка рак те ра за све уста но ве у ко ји ма се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на 
бо сан ском је зи ку. Та ко ђе је на ве де но да усва ја њем и ре а ли за ци јом овог из ве шта ја, бо сан ском је зи ку. Та ко ђе је на ве де но да усва ја њем и ре а ли за ци јом овог из ве шта ја, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је ша ље ја сну по ру ку свим сво јим гра ђа ни ма и гра ђан ка ма, а Вла да Ре пу бли ке Ср би је ша ље ја сну по ру ку свим сво јим гра ђа ни ма и гра ђан ка ма, а 
по себ но при пад ни ци ма бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, да ће обез бе ди ти њи хо во со-по себ но при пад ни ци ма бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, да ће обез бе ди ти њи хо во со-
ци јал но укљу чи ва ње, по себ но у обла сти обра зо ва ња.ци јал но укљу чи ва ње, по себ но у обла сти обра зо ва ња.

2.9. 2.9. Уви дом у до пис број Р. бр. 626-04б/2014 од 5. ју на 2014. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач-Уви дом у до пис број Р. бр. 626-04б/2014 од 5. ју на 2014. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач-
ко на ци о нал но ви је ће упу ти ло зах тев ми ни стар ству да по хит ном по ступ ку упу ти на лог ко на ци о нал но ви је ће упу ти ло зах тев ми ни стар ству да по хит ном по ступ ку упу ти на лог 
за штам па ње и до ста вља ње свих по треб них обра за ца за школ ску еви ден ци ју у на ста ви за штам па ње и до ста вља ње свих по треб них обра за ца за школ ску еви ден ци ју у на ста ви 
на бо сан ском је зи ку.на бо сан ском је зи ку.

2.10. 2.10. Уви дом у до пис Р. бр. 636-04б/2014 од 9. ју на 2014. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко Уви дом у до пис Р. бр. 636-04б/2014 од 9. ју на 2014. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко 
на ци о нал но ви је ће за тра жи ло да Вла да Ре пу бли ке Ср би је у про је кат „Бес плат ни уџ бе ни-на ци о нал но ви је ће за тра жи ло да Вла да Ре пу бли ке Ср би је у про је кат „Бес плат ни уџ бе ни-
ци” увр сти и уџ бе ни ке ко ји би се ко ри сти ли у дру гом раз ре ду основ не шко ле у на ста ви ци” увр сти и уџ бе ни ке ко ји би се ко ри сти ли у дру гом раз ре ду основ не шко ле у на ста ви 
на бо сан ском је зи ку. на бо сан ском је зи ку. 

2.11. 2.11. Уви дом у до пис Р. бр. 630-01/2014 од 10. ју на 2014. го ди не утвр ђе но је да је на са стан-Уви дом у до пис Р. бр. 630-01/2014 од 10. ју на 2014. го ди не утвр ђе но је да је на са стан-
ку пред став ни ка Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа и ми ни стар ства, по во дом при пре ме за ку пред став ни ка Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа и ми ни стар ства, по во дом при пре ме за 
школ ску 2014/2015. го ди ну за на ста ву на бо сан ском је зи ку, до шло до не са гла сно сти по-школ ску 2014/2015. го ди ну за на ста ву на бо сан ском је зи ку, до шло до не са гла сно сти по-
во дом обез бе ђи ва ња обра за ца школ ске еви ден ци је на бо сан ском је зи ку, обез бе ђи ва ња во дом обез бе ђи ва ња обра за ца школ ске еви ден ци је на бо сан ском је зи ку, обез бе ђи ва ња 
уџ бе ни ка за уче ни ке пр вог и дру гог раз ре да основ не шко ле у на ста ви на бо сан ском је-уџ бе ни ка за уче ни ке пр вог и дру гог раз ре да основ не шко ле у на ста ви на бо сан ском је-
зи ку у окви ру про јек та „Бес плат ни уџ бе ни ци”, са др жа ја до да та ка за гру пу на ци о нал них зи ку у окви ру про јек та „Бес плат ни уџ бе ни ци”, са др жа ја до да та ка за гру пу на ци о нал них 
пред ме та од по себ не ва жно сти за на ци о нал ну ма њи ну и спро во ђе ња на ста ве у сред њим пред ме та од по себ не ва жно сти за на ци о нал ну ма њи ну и спро во ђе ња на ста ве у сред њим 
шко ла ма у дру гој го ди ни у школ ској 2014/2015. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци. шко ла ма у дру гој го ди ни у школ ској 2014/2015. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци. 
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2.12. 2.12. Уви дом у до пи се у при ло гу до пу не при ту жбе утвр ђе но је да је 7. ма ја 2014. го ди не, оп-Уви дом у до пи се у при ло гу до пу не при ту жбе утвр ђе но је да је 7. ма ја 2014. го ди не, оп-
штин ски про свет ни ин спек тор Оп штин ске упра ве Сје ни ца, на зах тев Бо шњач ког на ци-штин ски про свет ни ин спек тор Оп штин ске упра ве Сје ни ца, на зах тев Бо шњач ког на ци-
о нал ног ви је ћа из вр шио ин спек циј ски над зор у Г. „Ј. Л.” у С, у ко јој се у два оде ље ња о нал ног ви је ћа из вр шио ин спек циј ски над зор у Г. „Ј. Л.” у С, у ко јој се у два оде ље ња 
из во ди при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку.из во ди при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ме ђу на род-ла је у ви ду на во де из при ту жбе 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.не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 
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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 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-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, 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-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-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 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 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 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, 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 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-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 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. не јед на ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 25. про пи са но је да у обез бе ђи ва њу усло-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 25. про пи са но је да у обез бе ђи ва њу усло-
ва за оства ри ва ње пра ва де це, уче ни ка и од ра слих на бес плат но обра зо ва ње и дру гих ва за оства ри ва ње пра ва де це, уче ни ка и од ра слих на бес плат но обра зо ва ње и дру гих 
пра ва утвр ђе них овим за ко ном, ми ни стар ство пред у зи ма све нео п ход не ме ре ко ји ма пра ва утвр ђе них овим за ко ном, ми ни стар ство пред у зи ма све нео п ход не ме ре ко ји ма 
се у пот пу но сти обез бе ђу је оства ри ва ње тих пра ва. Дру гим ста вом овог чла на, про пи са-се у пот пу но сти обез бе ђу је оства ри ва ње тих пра ва. Дру гим ста вом овог чла на, про пи са-
но је да ми ни стар ство обез бе ђу је функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, у но је да ми ни стар ство обез бе ђу је функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, у 
скла ду са оп штим прин ци пи ма и ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња, из ме ђу оста лог и скла ду са оп штим прин ци пи ма и ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња, из ме ђу оста лог и 
та ко што, вр ши над зор над ра дом уста но ва и за во да.та ко што, вр ши над зор над ра дом уста но ва и за во да.

3.9. 3.9. Од ред ба ма 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 на-Од ред ба ма 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 на-
став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и став не пла но ве и про гра ме основ ног и сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња и 
вас пи та ња, део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег вас пи та ња, део на став ног пла на и про гра ма оп ште обра зов них пред ме та сред њег 
струч ног обра зо ва ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о-струч ног обра зо ва ња и обра зо ва ња од ра слих, на пред лог ми ни стра, до но си На ци о-
нал ни про свет ни са вет. Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг нал ни про свет ни са вет. Да ље је про пи са но да део нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa срeдњeг 
стручнoг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe стручнoг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaњa oдрaслих, нa прeдлoг Сaвeтa зa стручнo oбрaзoвaњe 
и oбрaзoвaњe oдрaслих, дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг и oбрaзoвaњe oдрaслих, дoнoси ми нистaр, као и да про грам oснoвнoг и срeдњeг 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нa прeдлoг нaциoнaлнoг 
сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми-сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и мишљeњa Нaциoнaлнoг прoсвeтнoг сaвeтa, дoнoси ми-
нистaр. Од ред ба ма чла на 24. про пи са но је да ако На ци о нал ни про свет ни са вет, нај ка-нистaр. Од ред ба ма чла на 24. про пи са но је да ако На ци о нал ни про свет ни са вет, нај ка-
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сни је у ро ку од три ме се ца од да на при је ма ма те ри ја ла, не до не се акт из сво је над ле-сни је у ро ку од три ме се ца од да на при је ма ма те ри ја ла, не до не се акт из сво је над ле-
жно сти, акт до но си ми ни стар ство.жно сти, акт до но си ми ни стар ство.

3.10. 3.10. Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на про пи са но је да Од ред ба ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се упис уче ни ка у пр ви За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се упис уче ни ка у пр ви 
раз ред шко ле чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од но сно је ди ни-раз ред шко ле чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од но сно је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве, вр ши на осно ву кон кур са, да за јед нич ки кон курс за све шко ле ца ло кал не са мо у пра ве, вр ши на осно ву кон кур са, да за јед нич ки кон курс за све шко ле 
рас пи су је ми ни стар ство и да кон курс са др жи и оба ве ште ње о је зи ку на ко јем се оства-рас пи су је ми ни стар ство и да кон курс са др жи и оба ве ште ње о је зи ку на ко јем се оства-
ру је обра зов но-вас пит ни рад. ру је обра зов но-вас пит ни рад. 

3.12. 3.12. Од ред ба ма За ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу и За ко на о сред њем обра зо ва-Од ред ба ма За ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу и За ко на о сред њем обра зо ва-
њу и вас пи та њу про пи са но је да ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку њу и вас пи та њу про пи са но је да ка да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је и на је зи ку 
на ци о нал не ма њи не, еви ден ци ја се во ди и на је зи ку и пи сму те на ци о нал не ма њи не, као на ци о нал не ма њи не, еви ден ци ја се во ди и на је зи ку и пи сму те на ци о нал не ма њи не, као 
и да се јав на ис пра ва из да је и на је зи ку и пи сму те на ци о нал не ма њи не. и да се јав на ис пра ва из да је и на је зи ку и пи сму те на ци о нал не ма њи не. 

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ПРИ ЛО ГА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ПРИ ЛО ГА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.13. 3.13. 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 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 Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, дис кри ми ни-је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, дис кри ми ни-
са ло уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти на осно ву на ци о нал не при пад но сти, са ло уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти на осно ву на ци о нал не при пад но сти, 
у по гле ду мо гућ но сти за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. у по гле ду мо гућ но сти за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.14. 3.14. С об зи ром да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до ста ви ло тра-С об зи ром да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је до ста ви ло тра-
же но из ја шње ње на на во де из при ту жбе, ни је би ло мо гу ће утвр ђи ва ти ко ји су раз ло зи же но из ја шње ње на на во де из при ту жбе, ни је би ло мо гу ће утвр ђи ва ти ко ји су раз ло зи 
би ли пре суд ни да ми ни стар ство не пре ду зме све што је у ње го вој над ле жно сти да омо-би ли пре суд ни да ми ни стар ство не пре ду зме све што је у ње го вој над ле жно сти да омо-
гу ћи уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње на ма тер-гу ћи уче ни ци ма бо шњач ке на ци о нал но сти оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње на ма тер-
њем је зи ку. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и за ко ни ма је про пи са но да при пад ни ци на ци о-њем је зи ку. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и за ко ни ма је про пи са но да при пад ни ци на ци о-
нал них ма њи на, по ред оста лог, има ју пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним нал них ма њи на, по ред оста лог, има ју пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним 
уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на и да је др жа ва ду жна да ство ри усло ве уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на и 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 на, а да је, док их не обез бе ди, за ор га ни зо ва ње обра зо ва ња на је зи ку на ци о нал не ма њи на, 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 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. Та ко ђе, 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. Та ко ђе, 
за ко ном је про пи са но да ми ни стар ство над ле жно за по сло ве обра зо ва ња, пред у зи ма за ко ном је про пи са но да ми ни стар ство над ле жно за по сло ве обра зо ва ња, пред у зи ма 
све нео п ход не ме ре ко јим се у пот пу но сти обез бе ђу је усло ве за оства ри ва ње пра ва де-све нео п ход не ме ре ко јим се у пот пу но сти обез бе ђу је усло ве за оства ри ва ње пра ва де-
це, уче ни ка и од ра слих на бес плат но обра зо ва ње и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном.це, уче ни ка и од ра слих на бес плат но обра зо ва ње и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном.

3.15. 3.15. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју 
на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, али и до при но си очу ва њу на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, али и до при но си очу ва њу 
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на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да 
је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци о нал-је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци о нал-
не ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва-не ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да је пра во на обра зо ва-
ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру пред став ни ка на ци о нал не ма њи не. Сто га 
је нео п ход но при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да се, нај пре, из ја сне да ли је нео п ход но при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не омо гу ћи ти да се, нај пре, из ја сне да ли 
же ле обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, а по том и обез бе ди ти усло ве да оства ре пра во на же ле обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, а по том и обез бе ди ти усло ве да оства ре пра во на 
обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. Ре зул та ти ан ке та ко је су спро ве де не ме ђу уче ни ци ма обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. Ре зул та ти ан ке та ко је су спро ве де не ме ђу уче ни ци ма 
и уче ни ца ма бо шњач ке на ци о нал но сти, од апри ла до ав гу ста 2013. го ди не, по твр ди ли и уче ни ца ма бо шњач ке на ци о нал но сти, од апри ла до ав гу ста 2013. го ди не, по твр ди ли 
су да у шко ла ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу по сто ји за ин те ре со ва ност су да у шко ла ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу по сто ји за ин те ре со ва ност 
за на ста ву на бо сан ском је зи ку. У тим слу ча је ви ма, ка да је број за ин те ре со ва не де це за за на ста ву на бо сан ском је зи ку. У тим слу ча је ви ма, ка да је број за ин те ре со ва не де це за 
на ста ву на је зи ку на ци о нал не ма њи не јед нак или ве ћи од ми ни мал ног бро ја де це ко ји на ста ву на је зи ку на ци о нал не ма њи не јед нак или ве ћи од ми ни мал ног бро ја де це ко ји 
је за ко ном про пи сан, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја је ду жно да је за ко ном про пи сан, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја је ду жно да 
обез бе ди нео п ход не усло ве да шко ла ор га ни зу је на ста ву на је зи ку ма њи не. обез бе ди нео п ход не усло ве да шко ла ор га ни зу је на ста ву на је зи ку ма њи не. 

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да утвр ђи ва ње да ли је ми ни стар ство По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да утвр ђи ва ње да ли је ми ни стар ство 
вр ши ло над зор над ра дом обра зов но-вас пит них уста но ва при ли ком уво ђе ња на ста ве на вр ши ло над зор над ра дом обра зов но-вас пит них уста но ва при ли ком уво ђе ња на ста ве на 
бо сан ском је зи ку, не спа да у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. Ме ђу-бо сан ском је зи ку, не спа да у над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. Ме ђу-
тим, по треб но је ука за ти да је у до пу ни при ту жбе до ста вље но оба ве ште ње Про свет ног тим, по треб но је ука за ти да је у до пу ни при ту жбе до ста вље но оба ве ште ње Про свет ног 
ин спек то ра Оп штин ске упра ве у Сје ни ци о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру у гим на-ин спек то ра Оп штин ске упра ве у Сје ни ци о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру у гим на-
зи ји у Сје ни ци по зах те ву на ци о нал ног ви је ћа. Над зор је из вр шен у ма ју 2014. го ди не, по зи ји у Сје ни ци по зах те ву на ци о нал ног ви је ћа. Над зор је из вр шен у ма ју 2014. го ди не, по 
зах те ву из апри ла 2014. го ди не, а у оба ве ште њу је на ве де но да се у гим на зи ји ор га ни зу је зах те ву из апри ла 2014. го ди не, а у оба ве ште њу је на ве де но да се у гим на зи ји ор га ни зу је 
при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку, на осно ву са гла сно сти ми ни стар ства. Уко ли ко при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку, на осно ву са гла сно сти ми ни стар ства. Уко ли ко 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни је за до вољ но на чи ном на ко ји ми ни стар ство вр ши над-Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће ни је за до вољ но на чи ном на ко ји ми ни стар ство вр ши над-
зор над ра дом обра зов но-вас пит них уста но ва, има мо гућ ност да се обра ти др жав ним зор над ра дом обра зов но-вас пит них уста но ва, има мо гућ ност да се обра ти др жав ним 
ор га ни ма у чи јој је над ле жно сти кон тро ла за ко ни то сти ра да ор га на упра ве. ор га ни ма у чи јој је над ле жно сти кон тро ла за ко ни то сти ра да ор га на упра ве. 

3.17. 3.17. У над ле жност Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у оства ри ва њу У над ле жност Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у оства ри ва њу 
пра ва при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, спа да и пра ва при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, спа да и 
до но ше ње на став них пла но ва и про гра ма, као и дру гих ака та за ре а ли за ци ју за ко ном до но ше ње на став них пла но ва и про гра ма, као и дру гих ака та за ре а ли за ци ју за ко ном 
про пи са них пра ва. Од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са них пра ва. Од ред ба ма 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 На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не пла но ве и про гра ме про пи са но је да На ци о нал ни про свет ни са вет до но си на став не пла но ве и про гра ме 
сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра зо ва ње и обра зо ва-сред њег оп штег и умет нич ког обра зо ва ња, а Са вет за струч но обра зо ва ње и обра зо ва-
ње од ра слих пред ла же ми ни стру, као до но си о цу, део на став них пла но ва и про гра ма ње од ра слих пред ла же ми ни стру, као до но си о цу, део на став них пла но ва и про гра ма 
за обра зов не про фи ле, и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на став не пла но ве и за обра зов не про фи ле, и то за струч не пред ме те. То зна чи да су за на став не пла но ве и 
про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу за је дан обра зов ни про фил над ле жна два про гра ме у сред њем струч ном обра зо ва њу за је дан обра зов ни про фил над ле жна два 
до но си о ца на став ног пла на и про гра ма: На ци о нал ни про свет ни са вет за на став не пла-до но си о ца на став ног пла на и про гра ма: На ци о нал ни про свет ни са вет за на став не пла-
но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме та, а ми ни стар за на став не пла но ве и про-но ве и про гра ме оп ште о бра зов них пред ме та, а ми ни стар за на став не пла но ве и про-
гра ме струч них пред ме та, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и гра ме струч них пред ме та, по при ба вље ном ми шље њу Са ве та за струч но обра зо ва ње и 
обра зо ва ње од ра слих. Та ко ђе, ми ни стар до но си про грам основ ног и сред њег обра зо-обра зо ва ње од ра слих. Та ко ђе, ми ни стар до но си про грам 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, на пред лог на ци о нал ног са ве-ва ња и вас пи та ња за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на, на пред лог на ци о нал ног са ве-
та на ци о нал не ма њи не и ми шље ња На ци о нал ног про свет ног са ве та. Да ље, про пи са но та на ци о нал не ма њи не и ми шље ња На ци о нал ног про свет ног са ве та. Да ље, про пи са но 
је да ако На ци о нал ни про свет ни са вет, нај ка сни је у ро ку од три ме се ца од да на при је ма је да ако На ци о нал ни про свет ни са вет, нај ка сни је у ро ку од три ме се ца од да на при је ма 
ма те ри ја ла. не до не се акт из сво је над ле жно сти, акт до но си ми ни стар. На став ни пла-ма те ри ја ла. не до не се акт из сво је над ле жно сти, акт до но си ми ни стар. На став ни пла-
но ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле на бо сан ском је зи ку ни су до не ти и због то-но ви и про гра ми за сред ње струч не шко ле на бо сан ском је зи ку ни су до не ти и због то-
га на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну, га на ста ву на бо сан ском је зи ку у сред њим струч ним шко ла ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну, 
Сjeни ци и Приjeпoљу ни је би ло мо гу ће ор га ни зо ва ти у скла ду са про пи си ма. По ве ре ни-Сjeни ци и Приjeпoљу ни је би ло мо гу ће ор га ни зо ва ти у скла ду са про пи си ма. По ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је не до но ше њем на став ног пла на за сред ње ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је не до но ше њем на став ног пла на за сред ње 
струч не шко ле на бо сан ском је зи ку, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-струч не шко ле на бо сан ском је зи ку, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
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во ја оне мо гу ћи ло уче ни ке/це бо шњач ке на ци о нал не ма њи не да се у сред њим струч-во ја оне мо гу ћи ло уче ни ке/це бо шњач ке на ци о нал не ма њи не да се у сред њим струч-
ним шко ла ма обра зу ју на бо сан ском је зи ку.ним шко ла ма обра зу ју на бо сан ском је зи ку.

3.18. 3.18. На да ље, за ко ном је про пи са но да се упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле вр ши На да ље, за ко ном је про пи са но да се упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле вр ши 
на осно ву кон кур са, ко ји рас пи су је ми ни стар ство и да кон курс са др жи, из ме ђу оста лог, на осно ву кон кур са, ко ји рас пи су је ми ни стар ство и да кон курс са др жи, из ме ђу оста лог, 
оба ве ште ње о је зи ку на ко јем се оства ру је обра зов но-вас пит ни рад. Од лу ком о упи су оба ве ште ње о је зи ку на ко јем се оства ру је обра зов но-вас пит ни рад. Од лу ком о упи су 
уче ни ка у сред њу шко лу за школ ску 2014/2015. го ди ну број 611-00-3038/2013-03 од 20. уче ни ка у сред њу шко лу за школ ску 2014/2015. го ди ну број 611-00-3038/2013-03 од 20. 
мар та 2014. го ди не, чи ји је са став ни део Кон курс за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње мар та 2014. го ди не, чи ји је са став ни део Кон курс за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње 
шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за школ ску 2014/2015. го ди ну, про пи са но је да сред ње шко ле шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за школ ску 2014/2015. го ди ну, про пи са но је да сред ње шко ле 
вр ше упис уче ни ка за на ста ву на срп ском је зи ку, уко ли ко у кон кур су ни је из ри чи то на-вр ше упис уче ни ка за на ста ву на срп ском је зи ку, уко ли ко у кон кур су ни је из ри чи то на-
зна че но да ће се у шко ли или по је ди ном оде ље њу на ста ва ор га ни зо ва ти на је зи ку на ци-зна че но да ће се у шко ли или по је ди ном оде ље њу на ста ва ор га ни зо ва ти на је зи ку на ци-
о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но. Кон кур сом за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но. Кон кур сом за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње 
шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за школ ску 2014/2015. го ди ну (на стр. 96, 114 и 115) за сред ње шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за школ ску 2014/2015. го ди ну (на стр. 96, 114 и 115) за сред ње 
шко ле у Но вом Па за ру, При је по љу, Сје ни ци и Ту ти ну, ни је из ри чи то на зна че но да ће бо-шко ле у Но вом Па за ру, При је по љу, Сје ни ци и Ту ти ну, ни је из ри чи то на зна че но да ће бо-
сан ски је зик би ти на став ни је зик у чи та вој шко ли или по је ди ним оде ље њи ма. На овај сан ски је зик би ти на став ни је зик у чи та вој шко ли или по је ди ним оде ље њи ма. На овај 
на чин је оне мо гу ће но да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку у шко ла ма у ко јим на чин је оне мо гу ће но да се ор га ни зу је на ста ва на бо сан ском је зи ку у шко ла ма у ко јим 
су се уче ни ци и уче ни це, још пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не, из ја сни ли да же ле су се уче ни ци и уче ни це, још пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не, из ја сни ли да же ле 
на ста ву на бо сан ском је зи ку. на ста ву на бо сан ском је зи ку. 

3.19. 3.19. У скла ду са про пи си ма, шко ла је оба ве зна да во ди еви ден ци ју о уче ни ку, успе ху уче ни-У скла ду са про пи си ма, шко ла је оба ве зна да во ди еви ден ци ју о уче ни ку, успе ху уче ни-
ка, ис пи ти ма, обра зов но-вас пит ном ра ду и за по сле ни ма. Ка да се обра зов но-вас пит ни ка, ис пи ти ма, обра зов но-вас пит ном ра ду и за по сле ни ма. Ка да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је и на је зи ку на ци о нал не ма њи не и еви ден ци ја се во ди на том је зи ку. Сто га, рад оства ру је и на је зи ку на ци о нал не ма њи не и еви ден ци ја се во ди на том је зи ку. Сто га, 
школ ска еви ден ци ја на бо сан ском је зи ку и из да ва ње јав них ис пра ва на том је зи ку део школ ска еви ден ци ја на бо сан ском је зи ку и из да ва ње јав них ис пра ва на том је зи ку део 
је пра ва при пад ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал не ма њи на га ран то ва но за ко ном. С об зи-је пра ва при пад ни ка/ца бо шњач ке на ци о нал не ма њи на га ран то ва но за ко ном. С об зи-
ром да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја има оба ве зу да обез бе ди ром да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја има оба ве зу да обез бе ди 
функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, оба ве зно је и да обез бе ди по треб-функ ци о ни са ње си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, оба ве зно је и да обез бе ди по треб-
не обра сце за еви ден ци је ко је во ди шко ла. Уко ли ко ми ни стар ство не омо гу ћи во ђе ње не обра сце за еви ден ци је ко је во ди шко ла. Уко ли ко ми ни стар ство не омо гу ћи во ђе ње 
школ ске еви ден ци је на је зи ку на ци о нал не ма њи не на ко јем је ор га ни зо ва на на ста ва и школ ске еви ден ци је на је зи ку на ци о нал не ма њи не на ко јем је ор га ни зо ва на на ста ва и 
из да ва ње јав них ис пра ва на том је зи ку, оне мо гу ћа ва при пад ни ке/це на ци о нал не ма њи-из да ва ње јав них ис пра ва на том је зи ку, оне мо гу ћа ва при пад ни ке/це на ци о нал не ма њи-
не у пу ном оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку.не у пу ном оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку.

3.20. 3.20. Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у окви ру обез бе ђи ва ња усло ва за Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у окви ру обез бе ђи ва ња усло ва за 
оба ве зно и бес плат но основ но обра зо ва ње, омо гу ћи ло је да јед ном бро ју уче ни ка и уче-оба ве зно и бес плат но основ но обра зо ва ње, омо гу ћи ло је да јед ном бро ју уче ни ка и уче-
ни ца основ них шко ла, под од ре ђе ним усло ви ма, не ки од уџ бе ни ка бу ду бес плат но до-ни ца основ них шко ла, под од ре ђе ним усло ви ма, не ки од уџ бе ни ка бу ду бес плат но до-
ступ ни. С об зи ром на оп шту еко ном ску кри зу и на те шку ма те ри јал ну си ту а ци ју ве ли ког ступ ни. С об зи ром на оп шту еко ном ску кри зу и на те шку ма те ри јал ну си ту а ци ју ве ли ког 
де ла ста нов ни штва, про је кат бес плат них уџ бе ни ка за основ но обра зо ва ње и вас пи та ње де ла ста нов ни штва, про је кат бес плат них уџ бе ни ка за основ но обра зо ва ње и вас пи та ње 
пред ста вља зна чај ну по моћ по ро ди ца ма чи ја де ца се шко лу ју. Због то га је по треб но да пред ста вља зна чај ну по моћ по ро ди ца ма чи ја де ца се шко лу ју. Због то га је по треб но да 
овим про јек том, по шту ју ћи на че ло рав но прав но сти, бу де об у хва ћен што ве ћи број де це овим про јек том, по шту ју ћи на че ло рав но прав но сти, бу де об у хва ћен што ве ћи број де це 
и да ни ко не бу де из о ста вљен, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност или не ко дру го и да ни ко не бу де из о ста вљен, без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност или не ко дру го 
лич но свој ство. Из тог раз ло га је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја лич но свој ство. Из тог раз ло га је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
има оба ве зу да свим уче ни ци ма и уче ни ца ма обез бе ди јед на ке усло ве за обра зо ва ње, има оба ве зу да свим уче ни ци ма и уче ни ца ма обез бе ди јед на ке усло ве за обра зо ва ње, 
од но сно, да при ли ком до ста вља ња Вла ди Ре пу бли ке Ср би је пред ло га у ве зи са бес плат-од но сно, да при ли ком до ста вља ња Вла ди Ре пу бли ке Ср би је пред ло га у ве зи са бес плат-
ним уџ бе ни ци ма, увр сти и уџ бе ни ке на ма њин ским је зи ци ма. У про тив ном, по сто ји опа-ним уџ бе ни ци ма, увр сти и уџ бе ни ке на ма њин ским је зи ци ма. У про тив ном, по сто ји опа-
сност да гру пе уче ни ка и уче ни ца ко је ни су об у хва ће не овом вр стом по др шке од др жа-сност да гру пе уче ни ка и уче ни ца ко је ни су об у хва ће не овом вр стом по др шке од др жа-
ве, бу ду до ве де не у не јед нак по ло жај у од но су на дру ге уче ни ке и уче ни це.ве, бу ду до ве де не у не јед нак по ло жај у од но су на дру ге уче ни ке и уче ни це.

3.21. 3.21. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног 
окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-ка на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го-
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то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног то во по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног 
окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим окви ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим 
ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-ма њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла-
ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-ци је при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но-
си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар си по тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар 
јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-јед ног дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма-
њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној њи не, мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној 
за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња и спо-за јед ни ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ња ква ли тет них зна ња и спо-
соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње соб но сти нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње 
рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти. рав но прав но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти. 

3.22. 3.22. Обез бе ђи ва ње свих по треб них усло ва за оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње на ма тер-Обез бе ђи ва ње свих по треб них усло ва за оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње на ма тер-
њем је зи ку је у над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Ра ди њем је зи ку је у над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Ра ди 
ре а ли за ци је пра ва на обра зо ва ње на је зи ку ма њи не, по треб но је ис пу ни ти од ре ђе не ре а ли за ци је пра ва на обра зо ва ње на је зи ку ма њи не, по треб но је ис пу ни ти од ре ђе не 
пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве – до не ти на став не пла но ве, про гра ме, пра вил ни-пред у сло ве за ор га ни зо ва ње на ста ве – до не ти на став не пла но ве, про гра ме, пра вил ни-
ке и дру ге ак те за опе ра ци о на ли за ци ју по треб них ак тив но сти и ме ра, обез бе ди ти уџ-ке и дру ге ак те за опе ра ци о на ли за ци ју по треб них ак тив но сти и ме ра, обез бе ди ти уџ-
бе ни ке на је зи ку ма њи не, обез бе ди ти стру чан на став ни ка дар и по тре бан про стор за бе ни ке на је зи ку ма њи не, обез бе ди ти стру чан на став ни ка дар и по тре бан про стор за 
ор га ни зо ва ње на ста ве и на бо сан ском је зи ку и на срп ском је зи ку, као и до дат ну опре му ор га ни зо ва ње на ста ве и на бо сан ском је зи ку и на срп ском је зи ку, као и до дат ну опре му 
и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо-и на став на сред ста ва за оства ри ва ње пла на и про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња на бо-
сан ском је зи ку. Има ју ћи у ви ду да су пред у сло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве у над ле жно-сан ском је зи ку. Има ју ћи у ви ду да су пред у сло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве у над ле жно-
сти ми ни стар ства, ко је је у ак тив но сти ма оства ри ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку по-сти ми ни стар ства, ко је је у ак тив но сти ма оства ри ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку по-
др жа но За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко јим је при хва ћен Из ве штај са пред ло гом др жа но За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко јим је при хва ћен Из ве штај са пред ло гом 
ме ра за оства ри ва ње пра ва Бо шња ка на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци ме ра за оства ри ва ње пра ва Бо шња ка на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку у Ре пу бли ци 
Ср би ји, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да Ми ни стар ство про све-Ср би ји, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је пред у зе ло све ме ре из сво је над ле жно сти ко је се те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ни је пред у зе ло све ме ре из сво је над ле жно сти ко је се 
од но се на оства ри ва ње пра ва уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти на обра зо-од но се на оства ри ва ње пра ва уче ни ка и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти на обра зо-
ва ње на ма тер њем је зи ку.ва ње на ма тер њем је зи ку.

3.23. 3.23. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-ми шље ња да је у кон крет ном слу ча ју Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја Ре пу бли ке Ср би је пре кр ши ло од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. во ја Ре пу бли ке Ср би је пре кр ши ло од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Не пред у зи ма њем ме ра из сво је над ле жно сти ко је се од но се на оства ри ва ње пра ва уче ни ка Не пред у зи ма њем ме ра из сво је над ле жно сти ко је се од но се на оства ри ва ње пра ва уче ни ка 
и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, Ми ни стар ство про-и уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја је пре кр ши ло од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја је пре кр ши ло од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

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-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 да:но ло шког раз во ја да:

5.1. 5.1. До не се на став не пла но ве, про гра ме и дру ге ак те за опе ра ци о на ли за ци ју по треб них ак-До не се на став не пла но ве, про гра ме и дру ге ак те за опе ра ци о на ли за ци ју по треб них ак-
тив но сти и ме ра, ра ди оства ри ва ња пра ва на обра зо ва ње при пад ни ка бо шњач ке на ци-тив но сти и ме ра, ра ди оства ри ва ња пра ва на обра зо ва ње при пад ни ка бо шњач ке на ци-
о нал не ма њи не на ма тер њем је зи ку, а по себ но на став не пла но ве и про гра ме за сред ње о нал не ма њи не на ма тер њем је зи ку, а по себ но на став не пла но ве и про гра ме за сред ње 
струч не шко ле за на ста ву на бо сан ском је зи ку. струч не шко ле за на ста ву на бо сан ском је зи ку. 



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  199

5.2. 5.2. До пу ни Кон курс за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за До пу ни Кон курс за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за 
школ ску 2014/2015. го ди ну и од ре ди шко ле и број оде ље ња за на ста ву на бо сан ском школ ску 2014/2015. го ди ну и од ре ди шко ле и број оде ље ња за на ста ву на бо сан ском 
је зи ку у свим шко ла ма у ко ји ма се до во љан број уче ни ка из ја сни да же ли на ста ву на бо-је зи ку у свим шко ла ма у ко ји ма се до во љан број уче ни ка из ја сни да же ли на ста ву на бо-
сан ском је зи ку.сан ском је зи ку.

5.3. 5.3. Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, у шко ла ма у ко јим ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број бо сан ском је зи ку, у шко ла ма у ко јим ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број 
за ин те ре со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. за ин те ре со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

5.4. 5.4. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 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- 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-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.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- 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-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 Ми ни стар ство про све те, на у ке сно чла ну 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 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-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-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.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 Бо шњач ког на ци о нал ног вије ћа ОШ Д. Т. Ћ. БЖППри ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног вије ћа ОШ Д. Т. Ћ. БЖП
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-100/2014-02 да тум: 31.7.2014.бр. 07-00-100/2014-02 да тум: 31.7.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко 
национално вијеће против Основне школе „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. У притужби је национално вијеће против Основне школе „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. У притужби је 

наведено да у школи није организована настава на босанском језику за припаднике наведено да у школи није организована настава на босанском језику за припаднике 
бош њачке националности, иако се 17 ученика/ца првог разреда и 12 ученика/ца петог бош њачке националности, иако се 17 ученика/ца првог разреда и 12 ученика/ца петог 
ра зреда определио за наставу на босанском језику. У изјашњењу директорке ОШ „Д. ра зреда определио за наставу на босанском језику. У изјашњењу директорке ОШ „Д. 
Т. Ћ.” В. Ж. П. наведено је, између осталог, да је школа обавестила Школску упра ву Т. Ћ.” В. Ж. П. наведено је, између осталог, да је школа обавестила Школску упра ву 
у У. о резултатима анкетирања; да није добила никакво упутство од министарства и у У. о резултатима анкетирања; да није добила никакво упутство од министарства и 
да зато није организовала наставу на босанском језику јер без сагласности министар-да зато није организовала наставу на босанском језику јер без сагласности министар-
ства нема могућности финансирања наставног кадра који би реализовао наставу на ства нема могућности финансирања наставног кадра који би реализовао наставу на 
босанском језику. У току поступка оцењено је да разлози које је ОШ „Д. Т. Ћ.” навела босанском језику. У току поступка оцењено је да разлози које је ОШ „Д. Т. Ћ.” навела 
у настојању да оправда неорганизовање наставе на босанском језику нису објективни у настојању да оправда неорганизовање наставе на босанском језику нису објективни 
и оправдани. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је ОШ „Д. и оправдани. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је ОШ „Д. 
Т. Ћ.” В. Ж. П, одлуком да не организује наставу на босанском језику, извршила акт Т. Ћ.” В. Ж. П, одлуком да не организује наставу на босанском језику, извршила акт 
дискриминације ученика бошњачке националне мањине. Основној школи „Д. Т. Ћ.” дискриминације ученика бошњачке националне мањине. Основној школи „Д. Т. Ћ.” 
В. Ж. П. и директорки као одговорном лицу препоручено је да за школску 2014/2015. В. Ж. П. и директорки као одговорном лицу препоручено је да за школску 2014/2015. 
годину спроведу анкету међу ученицима/цама, како би се утврдило да ли постоји годину спроведу анкету међу ученицима/цама, како би се утврдило да ли постоји 
потребан број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и потребан број деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и 
да предузму све неопходне мере како би се организовала настава на босанском једа предузму све неопходне мере како би се организовала настава на босанском је-
зику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су зику, уколико резултати анкете покажу да постоји потребан број ученика/ца који су 
заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти ло 
Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. У при ту жби је на ве де но да за Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. У при ту жби је на ве де но да за 
уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку. уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;

да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
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про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па зар, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па зар, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да се 17 уче ни ка/ца у пр вом раз ре ду и 12 уче ни ка/ца у пе том раз ре ду у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. да се 17 уче ни ка/ца у пр вом раз ре ду и 12 уче ни ка/ца у пе том раз ре ду у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. 
Ж. П. опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи ку;Ж. П. опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни су фор ми ра на и да уче ни ци/це ко ји су се да оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни су фор ми ра на и да уче ни ци/це ко ји су се 
опре де ли ли да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.опре де ли ли да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих У при ло гу при ту жбе до ста вљен је: спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва про тив ко јих 
је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав-
но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској 
2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; обра зац за ан ке ти ра ње 
ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 
2013/2014. го ди ни и до пис Основ ној шко ли „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 2013/2014. го ди ни и до пис Основ ној шко ли „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. број Р. бр. 550-04б/2013 од 
3. ју ла 2013. го ди не.3. ју ла 2013. го ди не.

1.4. 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-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 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 Б. Б, ди рек тор ке 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 Б. Б, ди рек тор ке 
ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П.ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле је, из ме ђу оста лог, на ве де но:У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да се ОШ „Д. Т. Ћ.” на ла зи у на се љу В. Ж, 7 км од П. и да упи су је све уче ни ке без об зи ра да се ОШ „Д. Т. Ћ.” на ла зи у на се љу В. Ж, 7 км од П. и да упи су је све уче ни ке без об зи ра 
ко јој на ци о нал но сти при па да ју;ко јој на ци о нал но сти при па да ју;

да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла но ви ма и да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, у скла ду са на став ним пла но ви ма и 
про гра ми ма ко је про пи су је ре сор но ми ни стар ство и у скла ду са за ко ни ма ко ји ре гу-про гра ми ма ко је про пи су је ре сор но ми ни стар ство и у скла ду са за ко ни ма ко ји ре гу-
ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре по ру ка ма Ми ни стар ства ли шу област обра зо ва ња. Шко ла по сту па по на ло зи ма и пре по ру ка ма Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и кон сул ту је се око свих спор них пи та ња са ми-про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и кон сул ту је се око свих спор них пи та ња са ми-
ни стар ством;ни стар ством;
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да је на ме сто вр ши о ца ду жно сти ди рек тор ке шко ле иза бра на 7. сеп тем бра 2013. го ди не да је на ме сто вр ши о ца ду жно сти ди рек тор ке шко ле иза бра на 7. сеп тем бра 2013. го ди не 
и да ни је лич но уче ство ва ла у до га ђа ји ма ве за ним за ан ке ти ра ње уче ни ка о је зи ку одр-и да ни је лич но уче ство ва ла у до га ђа ји ма ве за ним за ан ке ти ра ње уче ни ка о је зи ку одр-
жа ва ња на ста ве;жа ва ња на ста ве;

да је по чет ком ма ја 2013. го ди не из вр ше но ан ке ти ра ње уче ни ка пр вог и че твр тог раз ре-да је по чет ком ма ја 2013. го ди не из вр ше но ан ке ти ра ње уче ни ка пр вог и че твр тог раз ре-
да о уво ђе њу на ста ве на бо сан ском је зи ку и да се у пр вом раз ре ду, од укуп но 21 уче ни-да о уво ђе њу на ста ве на бо сан ском је зи ку и да се у пр вом раз ре ду, од укуп но 21 уче ни-
ка/це, 16 из ја сни ло за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, а да се у че твр том раз ре ду, ка/це, 16 из ја сни ло за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, а да се у че твр том раз ре ду, 
од укуп но 24 уче ни ка/це, 14 из ја сни ло за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку;од укуп но 24 уче ни ка/це, 14 из ја сни ло за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку;

да је прет ход ни ди рек тор оба ве стио Школ ску упра ву у Ужи цу о ре зул та ти ма ан ке ти ра ња да је прет ход ни ди рек тор оба ве стио Школ ску упра ву у Ужи цу о ре зул та ти ма ан ке ти ра ња 
и да ни је до био са гла сност за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку од Ми ни стар ства и да ни је до био са гла сност за уво ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку од Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, од но сно од Школ ске упра ве Ужи цу;про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, од но сно од Школ ске упра ве Ужи цу;

да је ми шље ња да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја мо ра да ти са-да је ми шље ња да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја мо ра да ти са-
гла сност за уво ђе ње бо сан ског је зи ка, јер не по сто ји дру ги на чин да се фи нан си ра ју рад-гла сност за уво ђе ње бо сан ског је зи ка, јер не по сто ји дру ги на чин да се фи нан си ра ју рад-
ни ци ко ји ће ре а ли зо ва ти на ста ву на бо сан ском је зи ку;ни ци ко ји ће ре а ли зо ва ти на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да је при ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа нео сно ва на.да је при ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа нео сно ва на.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва-Не спор но је да у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва-
на на ста ва на бо сан ском је зи ку.на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.3. 2.3. Уви дом у при лог „Ре зул та ти ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској Уви дом у при лог „Ре зул та ти ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској 
2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у ОШ 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у ОШ 
„Д. Т. Ћ.” В. Ж. П, од укуп но 23 уче ни ка/ца пр вог раз ре да, 17 ро ди те ља из ја сни ло да же ли „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П, од укуп но 23 уче ни ка/ца пр вог раз ре да, 17 ро ди те ља из ја сни ло да же ли 
да ње го во де те слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку, а у пе том раз ре ду, од 22 уче ни ка/ца, да ње го во де те слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку, а у пе том раз ре ду, од 22 уче ни ка/ца, 
за на ста ву на бо сан ском је зи ку се из ја сни ло 12 ро ди те ља.за на ста ву на бо сан ском је зи ку се из ја сни ло 12 ро ди те ља.

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. број Р. бр. 550-Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. број Р. бр. 550-
04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве-
сти ло шко лу да је оба ве зна да у школ ски про грам увр сти Бо сан ски је зик и књи жев ност сти ло шко лу да је оба ве зна да у школ ски про грам увр сти Бо сан ски је зик и књи жев ност 
као оба ве зни пред мет и да обра зов но-на став ни рад оства ру је на бо сан ском је зи ку и као оба ве зни пред мет и да обра зов но-на став ни рад оства ру је на бо сан ском је зи ку и 
ла ти нич ном пи сму.ла ти нич ном пи сму.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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 
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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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 на 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 на 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. 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 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-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, 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. Да ље, Устав Ре пу бли ке кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Да ље, Устав Ре пу бли ке 
Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог и пра во на шко ло-
ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на. 

3.6. 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-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-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 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 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-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, 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-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-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 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 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, про пи са но је да по вре да на че ла јед на ких пра-по ста вље ним лич ним свој стви ма. Та ко ђе, про пи са но је 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 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 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 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 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. пред у зе тих ме ра и ци ља ко ји се овим ме ра ма оства ру је. 

3.7. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
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лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-са по себ ним за ко ном. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

3.9. 3.9. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи-и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи-
са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла 
мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, мо же да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, 
од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност од но сно дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље-ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље-
ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да ном ми шље њу од го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да 
се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на-се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на-
ци о нал не ма њи не, ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма ци о нал не ма њи не, ор га ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре.на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. 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 на про пи са но је да 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 на 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-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 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-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 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 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-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 од ми ни-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-њим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде ље-
ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
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оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче-је ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче-
ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке 
срп ске на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. срп ске на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. 

3.13. 3.13. Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-
ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац 
при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да шко ла вр ши дис кри ми на ци ју уче ни ка и уче ни-при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да шко ла вр ши дис кри ми на ци ју уче ни ка и уче ни-
ца бо шњач ке на ци о нал но сти нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. Уко ли ко ца бо шњач ке на ци о нал но сти нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. Уко ли ко 
то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и оба ве за ни је до-то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и оба ве за ни је до-
шло, ле жи на шко ли. Под но си лац при ту жбе је учи нио ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је, шло, ле жи на шко ли. Под но си лац при ту жбе је учи нио ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је, 
у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да је не спор но да на-у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да је не спор но да на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни-
зо ва на. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти зо ва на. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти 
сно си ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. У скла ду са тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це и до ка-сно си ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. У скла ду са тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це и до ка-
зи ко је је шко ла по ну ди ла у при лог тврд њи да ни су из вр ши ли дис кри ми на ци ју, пру жа ју зи ко је је шко ла по ну ди ла у при лог тврд њи да ни су из вр ши ли дис кри ми на ци ју, пру жа ју 
до вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је до вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих ни је 
ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле на ве де но је да обра зов но-вас пит ни рад на бо сан ском У из ја шње њу ди рек тор ке шко ле на ве де но је да обра зов но-вас пит ни рад на бо сан ском 
је зи ку ни је ор га ни зо ван јер шко ла ни је до би ла са гла сност од Ми ни стар ства про све те, је зи ку ни је ор га ни зо ван јер шко ла ни је до би ла са гла сност од Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не. Нај пре, од ред ба ма на у ке и тех но ло шког раз во ја пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не. Нај пре, од ред ба ма 
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 обра зов но-вас-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 обра зов но-вас-
пит ни рад за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не пит ни рад за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је и на је зи ку и пи сму на ци о нал не 
ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај-ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај-
ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да се на ста ва на је зи ку на ци о нал не ма њи не мо же ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да се на ста ва на је зи ку на ци о нал не ма њи не мо же 
ор га ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар-ор га ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Пре ма по да ци ма ко је је до ста ви ла шко ла у из-ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Пре ма по да ци ма ко је је до ста ви ла шко ла у из-
ја шње њу, у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де ли ло 16 уче ни ка/ја шње њу, у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де ли ло 16 уче ни ка/
ца пр вог раз ре да и 14 уче ни ка/ца пе тог раз ре да, а пре ма по да ци ма ко је је до ста вио под-ца пр вог раз ре да и 14 уче ни ка/ца пе тог раз ре да, а пре ма по да ци ма ко је је до ста вио под-
но си лац при ту жбе у пр вом раз ре ду се из ја сни ло 17 уче ни ка/ца, а у пе том 12. Не ја сно је но си лац при ту жбе у пр вом раз ре ду се из ја сни ло 17 уче ни ка/ца, а у пе том 12. Не ја сно је 
ко ји су од на ве де них по да та ка тач ни, али не спор но је да су за пр ви раз ред ис пу ње ни за-ко ји су од на ве де них по да та ка тач ни, али не спор но је да су за пр ви раз ред ис пу ње ни за-
кон ски усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, јер је број за ин те ре со ва не кон ски усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, јер је број за ин те ре со ва не 
де це ве ћи од за кон ског ми ни му ма (15). У од но су на уче ни ке/це пе тог раз ре да, по сто ји де це ве ћи од за кон ског ми ни му ма (15). У од но су на уче ни ке/це пе тог раз ре да, по сто ји 
за кон ска мо гућ ност да се за тра жи са гла сност ми ни стар ства за ор га ни зо ва ње на ста ве на за кон ска мо гућ ност да се за тра жи са гла сност ми ни стар ства за ор га ни зо ва ње на ста ве на 
бо сан ском је зи ку. Ме ђу тим, шко ла ни је до ста ви ла до ка зе ко ји ма би се мо гло утвр ди ти бо сан ском је зи ку. Ме ђу тим, шко ла ни је до ста ви ла до ка зе ко ји ма би се мо гло утвр ди ти 
да се обра ти ла Школ ској упра ви у У. и Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз-да се обра ти ла Школ ској упра ви у У. и Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја и за тра жи ла упут ство ка ко да по сту па по во дом ор га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском во ја и за тра жи ла упут ство ка ко да по сту па по во дом ор га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском 
је зи ку, као ни до ка зе ко јим би по ка за ла да је би ло шта пред у зе ла у прав цу ор га ни зо ва-је зи ку, као ни до ка зе ко јим би по ка за ла да је би ло шта пред у зе ла у прав цу ор га ни зо ва-
ња на ста ве на бо сан ском је зи ку. ња на ста ве на бо сан ском је зи ку. 
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3.15. 3.15. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју 
на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, али и до при но си очу ва њу на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, али и до при но си очу ва њу 
на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да 
је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци о нал-је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци о нал-
не ма њи не. Уче ни ци/це бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. из ја сни ли не ма њи не. Уче ни ци/це бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. из ја сни ли 
су се да же ле да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. Из тог раз ло га шко ла су се да же ле да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. Из тог раз ло га шко ла 
је ду жна да учи ни све, у окви ру сво јих над ле жно сти, да омо гу ћи уче ни ци ма и уче ни ца-је ду жна да учи ни све, у окви ру сво јих над ле жно сти, да омо гу ћи уче ни ци ма и уче ни ца-
ма да оства ре пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње на ма тер њем је зи ку.ма да оства ре пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње на ма тер њем је зи ку.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног 
окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го то во на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го то во 
по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног окви-по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног окви-
ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма-ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма-
њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је 
при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по-при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по-
тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног 
дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, 
мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни-мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни-
ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти 
нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав-нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав-
но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.17. 3.17. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра-
зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се из ја сне 
има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. По ве-има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље ње. 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 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 
утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу де те та. У Оп-
штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де те та је пре по-
ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле мо гућ но сти 
да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра зов ном окру-
же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог и школ ске 
про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од лу ка ма о пре-
ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти пра во де це 
да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти у свом ра ду 
у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да по шту ју пра во 
де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но. де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но. 

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла 
је ми шље ње да раз ло зи ко је је ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. на ве ла у на сто ја њу да оправ да нео-је ми шље ње да раз ло зи ко је је ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. на ве ла у на сто ја њу да оправ да нео-
р га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су објек тив ни и оправ да ни. По ве ре ни ца са р га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су објек тив ни и оправ да ни. 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-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 чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал-
но сти ко ји су се из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. но сти ко ји су се из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. 
П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.П. пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. и ди рек тор ки Б. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. и ди рек тор ки Б. 
Б, као од го вор ном ли цу да:Б, као од го вор ном ли цу да:

5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-За школ ску 2014/2015. го ди ну спро ве де ан ке ту ме ђу уче ни ци ма/ца ма, ка ко би се утвр-
ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва не да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва не да на ста ву по ха ђа ју на бо сан-
ском је зи ку.ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.со ва них уче ни ка/ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о  По треб но је да ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. 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-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.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- 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. 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 ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. не  Са гла сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „Д. Т. Ћ.” В. Ж. П. 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-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-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 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.јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ С. М. Б. у П.При ту жба Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа про тив ОШ С. М. Б. у П.
због дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но стизбог дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-104/2014-02 да тум: 31.7.2014.бр. 07-00-104/2014-02 да тум: 31.7.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко наишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко на-
ционално вијеће против Основне школе „С. М.” Б. у П. У притужби је наведено ционално вијеће против Основне школе „С. М.” Б. у П. У притужби је наведено 

да у школи није организована настава на босанском језику за припаднике бошњач ке да у школи није организована настава на босанском језику за припаднике бошњач ке 
националности, иако се 35 ученика/ца првог разреда и 35 ученика/ца петог разренационалности, иако се 35 ученика/ца првог разреда и 35 ученика/ца петог разре-
да определио за наставу на босанском језику. У изјашњењу директора ОШ „С. М.” Б. да определио за наставу на босанском језику. У изјашњењу директора ОШ „С. М.” Б. 
у П. наведено је, између осталог, да се број пријављене деце смањивао по сазнању у П. наведено је, између осталог, да се број пријављене деце смањивао по сазнању 
родитеља да морају сами обезбедити уџбенике за наставу на босанском језику, да је родитеља да морају сами обезбедити уџбенике за наставу на босанском језику, да је 
школа добила усмену информацију од Школске управе у Ужицу да ће од ресорног школа добила усмену информацију од Школске управе у Ужицу да ће од ресорног 
министарства добити упутство како даље да поступа, али да школа до почетка министарства добити упутство како даље да поступа, али да школа до почетка 
школске 2013/2014. године није добила никакво упутство од министарства и да зато школске 2013/2014. године није добила никакво упутство од министарства и да зато 
није организовала наставу на босанском језику. У току поступка оцењено је да разлози није организовала наставу на босанском језику. У току поступка оцењено је да разлози 
које је ОШ „С. М.” навела у настојању да оправда неорганизовање наставе на босанском које је ОШ „С. М.” навела у настојању да оправда неорганизовање наставе на босанском 
језику нису објективни и оправдани. Повереница за заштиту равноправности дала језику нису објективни и оправдани. Повереница за заштиту равноправности дала 
је мишљење да је ОШ „С. М.” Б. у П, неорганизовањем наставе на босанском јези-је мишљење да је ОШ „С. М.” Б. у П, неорганизовањем наставе на босанском јези-
ку, извршила акт дискриминације ученика бошњачке националне мањине. Основној ку, извршила акт дискриминације ученика бошњачке националне мањине. Основној 
школи „С. М.” Б. у П. и директору као одговорном лицу препоручено је да спроведу школи „С. М.” Б. у П. и директору као одговорном лицу препоручено је да спроведу 
анкету за школску 2014/2015. годину, како би се утврдило да ли постоји потребан број анкету за школску 2014/2015. годину, како би се утврдило да ли постоји потребан број 
деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму све деце заинтересованих да наставу похађају на босанском језику, као и да предузму све 
неопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико ренеопходне мере како би се организовала настава на босанском језику, уколико ре-
зултати анкете покажу да постоји потребан број заинтересованих ученика/ца који су зултати анкете покажу да постоји потребан број заинтересованих ученика/ца који су 
заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.заинтересовани да наставу похађају на босанском језику.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. мар та 2014. го ди не обра ти-
ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „С. М.” Б. у П. У при ту жби је на ве де но да ло Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће про тив ОШ „С. М.” Б. у П. У при ту жби је на ве де но да 
за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку, за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку, 
док је у ис тој шко ли за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп-док је у ис тој шко ли за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти ор га ни зо ва на на ста ва на срп-
ском је зи ку. ском је зи ку. 

1.2. 1.2. Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће је у при ту жби на ве ло:

да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља да сма тра да на ци о нал на при пад ност уче ни ка бо шњач ке на ци о нал но сти пред ста вља 
основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-основ дис кри ми на ци је, јер је за уче ни ке срп ске на ци о нал но сти у истим обра зов но-вас-
пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;пит ним уста но ва ма на ста ва на срп ском је зи ку ор га ни зо ва на у скла ду са за ко ном;
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да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-да не по сто ји ни ка кво ра зум но оправ да ње за сно ва но на за ко ну да се не ор га ни зу је на-
ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке бо шњач ке на ци о нал но сти, јер ор га ни зо ва ње оде-
ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку не из и ску је до дат не ма те ри јал не тро шко ве, ни ти 
про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је про ши ре ње про стор них и ка дров ских ка па ци те та обра зов но-вас пит них уста но ва, што је 
до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су до ка за но прак сом основ них и сред њих шко ла у Но вом Па за ру, Сје ни ци и Ту ти ну ко је су 
од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке од 2. сеп тем бра 2013. го ди не ор га ни зо ва ле на ста ву на бо сан ском је зи ку за све уче ни ке 
чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли за та кав мо дел на ста ве;

да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, раз во ја пред у зе ло низ ме ра у пе ри о ду од кра ја 2009. го ди не до ав гу ста 2013. го ди не, 
ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-ка ко би у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, При је по љу и Сје ни ци от-
по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле по че ла на ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке чи ји су се ро ди те љи из ја сни ли да же ле 
да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не да су у овим ме сти ма од 1. апри ла до кра ја ав гу ста 2013. го ди не, обра зов но-вас пит не 
уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; уста но ве спро ве ле ан ке ту на ко јој су се ро ди те љи уче ни ка из ја сни ли о мо де лу на ста ве; 

да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-да је при прем на на ста ва на бо сан ском је зи ку одр жа на у обра зов но-вас пит ним уста но-
ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; ва ма у Но вом Па за ру, Ту ти ну и Сје ни ци у пе ри о ду од 21. фе бру а ра до 7. ју на 2013. го ди не; 

да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до не ло од го ва ра ју ће до пу не 
пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за пра вил ни ка за на ста ву на бо сан ском је зи ку за основ не шко ле и одо бри ло уџ бе ни ке за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;на ста ву на бо сан ском је зи ку у I и V раз ре ду основ не шко ле;

да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-да је ми ни стар ство одо бри ло ве ћи ну уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле ко је је штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;па ла из да вач ка ку ћа „Klеtt”, као и увоз уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не;

да се 35 уче ни ка/ца у пр вом раз ре ду и 35 уче ни ка/ца у пе том раз ре ду у ОШ „С. М.” Б. у П. да се 35 уче ни ка/ца у пр вом раз ре ду и 35 уче ни ка/ца у пе том раз ре ду у ОШ „С. М.” Б. у П. 
опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи ку;опре де лио за на ста ву на бо сан ском је зи ку;

да оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни су фор ми ра на и да уче ни ци/це ко ји су се да оде ље ња за на ста ву на бо сан ском је зи ку ни су фор ми ра на и да уче ни ци/це ко ји су се 
опре де ли ли да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.опре де ли ли да слу ша ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-У при ло гу при ту жбе до ста вље ни су сле де ћи до ка зи: спи сак обра зов но-вас пит них уста-
но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за но ва про тив ко јих је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће под не ло при ту жбе По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-за шти ту рав но прав но сти; та бе лар ни при каз ре зул та та ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де-
лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; лу на ста ве у школ ској 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу; 
обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма 
у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „С. М.” Б. у П. број Р. у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни; до пис Основ ној шко ли „С. М.” Б. у П. број Р. 
бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не и Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 2013. го ди не.бр. 550-04б/2013 од 3. ју ла 2013. го ди не и Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 2013. го ди не.

1.4. 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-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 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,за бра ни дис кри ми на ци је,1212 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ш. Ш, ди рек то- па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ш. Ш, ди рек то-
ра ОШ „С. М.” Б. у П.ра ОШ „С. М.” Б. у П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ди рек то ра шко ле је, из ме ђу оста лог, на ве де но:У из ја шње њу ди рек то ра шко ле је, из ме ђу оста лог, на ве де но:

да се у ОШ „С. М.” Б. у П. обра зов но-вас пит ни рад оства ру је у скла ду са на став ним пла но-да се у ОШ „С. М.” Б. у П. обра зов но-вас пит ни рад оства ру је у скла ду са на став ним пла но-
ви ма и про гра ми ма ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ви ма и про гра ми ма ко је про пи су је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
и у скла ду са за ко ни ма из обла сти обра зо ва ња;и у скла ду са за ко ни ма из обла сти обра зо ва ња;

12 „Сл. гласник РС”, бр. 22/09 
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да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, да се на ли сти из бор них пред ме та у да се на ста ва у шко ли из во ди на срп ском је зи ку, да се на ли сти из бор них пред ме та у 
пр вом ци клу су обра зо ва ња и вас пи та ња на ла зи Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о-пр вом ци клу су обра зо ва ња и вас пи та ња на ла зи Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о-
нал не кул ту ре и да за по ха ђа ње овог пред ме та ни је би ло за ин те ре со ва них уче ни ка;нал не кул ту ре и да за по ха ђа ње овог пред ме та ни је би ло за ин те ре со ва них уче ни ка;

да је исти на да се за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 35 уче ни ка у пр-да је исти на да се за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку из ја сни ло 35 уче ни ка у пр-
вом раз ре ду и 35 уче ни ка у пе том раз ре ду, али да се при ја вље ни број уче ни ка и уче ни ца вом раз ре ду и 35 уче ни ка у пе том раз ре ду, али да се при ја вље ни број уче ни ка и уче ни ца 
сма њи вао по са зна њу ро ди те ља да мо ра ју са ми обез бе ди ти уџ бе ни ке за ову на ста ву;сма њи вао по са зна њу ро ди те ља да мо ра ју са ми обез бе ди ти уџ бе ни ке за ову на ста ву;

да је по сле спро ве де не ан ке те, ди рек тор те ле фон ским пу тем кон так ти рао на чел ни ка да је по сле спро ве де не ан ке те, ди рек тор те ле фон ским пу тем кон так ти рао на чел ни ка 
Школ ске упра ве у У. и тра жио упут ство и ми шље ње ка ко да ље по сту па ти по пи та њу ор-Школ ске упра ве у У. и тра жио упут ство и ми шље ње ка ко да ље по сту па ти по пи та њу ор-
га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку и да је до био усме ни од го вор да је ми ни стар-га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку и да је до био усме ни од го вор да је ми ни стар-
ство упо зна то са овим пи та њем и да ће шко ла до би ти упут ство ка ко по сту пи ти да ље у ство упо зна то са овим пи та њем и да ће шко ла до би ти упут ство ка ко по сту пи ти да ље у 
кон крет ном слу ча ју;кон крет ном слу ча ју;

да до по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не шко ла ни је до би ла ни ка кво упут ство ни ти пре-да до по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не шко ла ни је до би ла ни ка кво упут ство ни ти пре-
по ру ку од ре сор ног ми ни стар ства;по ру ку од ре сор ног ми ни стар ства;

да је за спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку по треб но обез бе ди ти: 1) са гла сност и да је за спро во ђе ње на ста ве на бо сан ском је зи ку по треб но обез бе ди ти: 1) са гла сност и 
упут ство ре сор ног ми ни стар ства у по гле ду фи нан си ра ња, јер би до шло до по ве ћа ња бро ја упут ство ре сор ног ми ни стар ства у по гле ду фи нан си ра ња, јер би до шло до по ве ћа ња бро ја 
са ти и оби ма ра да за по је ди не на став ни ке, 2) струч ни ка дар и 3) од го ва ра ју ће уџ бе ни ке;са ти и оби ма ра да за по је ди не на став ни ке, 2) струч ни ка дар и 3) од го ва ра ју ће уџ бе ни ке;

да шко ла ни је ура ди ла ни шта што је су прот но за ко ну и да уче ни ци ма и уче ни ца ма бо-да шко ла ни је ура ди ла ни шта што је су прот но за ко ну и да уче ни ци ма и уче ни ца ма бо-
шњач ке на ци о нал но сти ни су ус кра ти ли пра во да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку.шњач ке на ци о нал но сти ни су ус кра ти ли пра во да по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Не спор но је да у ОШ „С. М.” Б. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на Не спор но је да у ОШ „С. М.” Б. у П. у то ку школ ске 2013/2014. го ди не ни је ор га ни зо ва на 
на ста ва на бо сан ском је зи ку.на ста ва на бо сан ском је зи ку.

2.2. 2.2. Уви дом у при лог „Ре зул та ти ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској Уви дом у при лог „Ре зул та ти ан ке ти ра ња ро ди те ља о мо де лу на ста ве у школ ској 
2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у ОШ 2013/2014. го ди ни у Но вом Па за ру, Ту ти ну, Сје ни ци и При је по љу” утвр ђе но је да се у ОШ 
„С. М.” Б. у П, од укуп но 58 уче ни ка/ца пр вог раз ре да, 35 ро ди те ља из ја сни ло да же ли да „С. М.” Б. у П, од укуп но 58 уче ни ка/ца пр вог раз ре да, 35 ро ди те ља из ја сни ло да же ли да 
њи хо во де те слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку, а у пе том раз ре ду, од 54 уче ни ка/ца, за њи хо во де те слу ша на ста ву на бо сан ском је зи ку, а у пе том раз ре ду, од 54 уче ни ка/ца, за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло се та ко ђе 35 ро ди те ља.на ста ву на бо сан ском је зи ку из ја сни ло се та ко ђе 35 ро ди те ља.

2.3. 2.3. Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним Уви дом у обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ниуста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан утвр ђе но је да је обра зац дво је зи чан 
и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као и на ме њен ро ди те љи ма, да тре ба упи са ти по дат ке о уче ни ку, ро ди те љи ма и шко ли, као 
и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. и по да так да ли уче ник/ца же ли да по ха ђа на ста ву на бо сан ском или срп ском је зи ку. 

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа број Р. бр. 228-04б/2013 од 1. апри ла 
2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „С. М.” Б. да 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло ОШ „С. М.” Б. да 
над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле, у скла ду са за ко ном, да над ле жно ми ни стар ство и Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће же ле, у скла ду са за ко ном, да 
омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни пред-омо гу ће свим ро ди те љи ма из бор да ли же ле да њи хо во де те по ха ђа при прем ни пред-
школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у 2013/2014. го ди ни и до ста ви ло школ ски про грам на бо сан ском или срп ском је зи ку у 2013/2014. го ди ни и до ста ви ло 
шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у пред школ-шко ли од ре ђе ни број обра за ца за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у пред школ-
ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.ским уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014. го ди ни.

2.6. 2.6. Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ОШ „С. М.” Б. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 Уви дом у до пис Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа ОШ „С. М.” Б. у П. број Р. бр. 550-04б/2013 
од 3. ју ла 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло шко лу да од 3. ју ла 2013. го ди не утвр ђе но је да је Бо шњач ко на ци о нал но ви је ће оба ве сти ло шко лу да 
је оба ве зна да у школ ски про грам увр сти Бо сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред-је оба ве зна да у школ ски про грам увр сти Бо сан ски је зик и књи жев ност као оба ве зни пред-
мет и да обра зов но-на став ни рад оства ру је на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.мет и да обра зов но-на став ни рад оства ру је на бо сан ском је зи ку и ла ти нич ном пи сму.
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3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 и ан ти ди скри ми на ци о не и дру ге до ма ће и ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ње 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.ме ђу на род не про пи се.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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.ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.1313 

3.3. 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-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-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-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. 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. 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 наПо 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 на1414 
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-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 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-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 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). ве ра на ци о нал них ма њи на и ве ћи не (чл. 12). 

3.5. 3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би јеУстав Ре пу бли ке Ср би је1515 за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по сред- 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, 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-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.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.1616 Да ље,  Да ље, 
Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, по ред оста лог 
и пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном-и пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном-
них по кра ји на.них по кра ји на.1717

3.6. 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-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-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 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 

13 Члан 33. Закона о забрани дискриминације.
14 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).
15 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/06
16 Члан 21. Уста ва РС
17 Члан 79. Уста ва РС 
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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 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-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, 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-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-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 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 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. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је по ста вље ним лич ним свој стви ма. Од ред ба ма чл. 4. За ко на o за бра ни дис кри ми на ци је 
про пи са но je 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 про пи са но je 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, 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. Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се ли це или гру па за бра ну дис кри ми на ци је. 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-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 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,по ло жај, или би мо гли би ти ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај,1818 а по сред на дис кри ми- 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-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 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 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.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.1919

3.7. 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,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,2020 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и 
пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. 
Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.8. 3.8. Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, Истим за ко ном је про пи са но да се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, 
да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на ма тер-
њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду њем је зи ку и из у зет но мо же да се оства ру је и дво је зич но или на срп ском је зи ку, у скла ду 
са по себ ним за ко номса по себ ним за ко ном2121. Да ље, од ред ба ма чла на 76. про пи са но је да се основ но и сред-. Да ље, од ред ба ма чла на 76. 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 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 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-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, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, ња, а да школ ски про грам, из ме ђу оста лог, са др жи и је зик на ко ме се оства ру је про грам, 
као и да школ ски про грам до но си школ ски од бор, по пра ви лу, сва ке че твр те го ди не, у као и да 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.скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

18 Чл. 6. ЗЗД
19 Чл. 7. ЗЗД
20 Члан 44. ЗО СОВ („Сл. гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013)
21 Члан 9.
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3.9. 3.9. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њуЗа ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу2222 про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни  про пи са но је да се обра зов но-вас пит ни 
рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је рад оства ру је на срп ском је зи ку, а да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је 
и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са 
у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Да ље, про пи са но је да шко ла мо же 
да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно да оства ру је обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно 
дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства дво је зич но и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла сност ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, ко је да је са гла сност по при ба вље ном ми шље њу од-
го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-го ва ра ју ћег на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма њи не. Та ко ђе, ка да се обра зов но-вас пит-
ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал не ма њи не, ор га-
ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.ни зу је се на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

3.10. 3.10. 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 наОд ред ба ма За ко на о о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на2323 про пи са но је  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 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 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 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-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-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 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 од ми-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 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 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.на ста ве и обра зо ва ња.

3.11. 3.11. 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-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 за школ ску 2013/2014. го ди нуњим шко ла ма за школ ску 2013/2014. го ди ну2424 бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде- бли же је уре ђен на чин фор ми ра ња оде-
ље ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад ље ња и про пи са но је да се за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но, ако се при ли ком 
упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а да шко ла мо же да оства ру је 
обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и обра зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно, дво је зич но и 
за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.за ма ње од 15 уче ни ка, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.12. 3.12. 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 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 „С. М.” Б. у П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це је ОШ „С. М.” Б. у П. нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку, уче ни ке и уче ни це 
бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске бо шњач ке на ци о нал но сти ста ви ла у не рав но пра ван по ло жај у од но су на уче ни ке срп ске 
на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. на ци о нал но сти, за ко је је ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском је зи ку. 

3.13. 3.13. Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-Од ред ба ма чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је пра ви ло о пре-
ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си лац 
при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да је шко ла из вр ши ла дис кри ми на ци ју уче ни ка и при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват ним да је шко ла из вр ши ла дис кри ми на ци ју уче ни ка и 
уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. Уко-уче ни ца бо шњач ке на ци о нал но сти нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. Уко-
ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и оба ве за ни је ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре де на че ла јед на ких пра ва и оба ве за ни је 
до шло, ле жи на шко ли. Под но си лац при ту жбе је учи нио ве ро ват ним акт дис кри ми на ци-до шло, ле жи на шко ли. Под но си лац при ту жбе је учи нио ве ро ват ним акт дис кри ми на ци-
је, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да је не спор но да на-је, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да је не спор но да на-

22 Члан 12. став 1, 2, 3. и 5 („Сл. гла сник РС”, број 55/2013).
23 „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.
24 Струч но упут ство Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, бр. 601-00-40/2013-15 од 27. ју на 2013. го ди не
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ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни-ста ва на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал но сти ни је ор га ни-
зо ва на. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти зо ва на. Због то га, те рет до ка зи ва ња да у овом слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти 
сно си ОШ „С. М.” Б. у П. У скла ду са тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це и до ка зи сно си ОШ „С. М.” Б. у П. У скла ду са тим, по треб но је оце ни ти да ли чи ње ни це и до ка зи 
ко је је шко ла по ну ди ла у при лог тврд њи да шко ла ни је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је, ко је је шко ла по ну ди ла у при лог тврд њи да шко ла ни је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је, 
пру жа ју до вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због пру жа ју до вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због 
ко јих ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.ко јих ни је ор га ни зо ва на на ста ва на бо сан ском је зи ку.

3.14. 3.14. У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је да обра зов но-вас пит ни рад на бо сан ском У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је да обра зов но-вас пит ни рад на бо сан ском 
је зи ку ни је ор га ни зо ван јер шко ла ни је до би ла ни ка кво упут ство ни ти пре по ру ку од ре-је зи ку ни је ор га ни зо ван јер шко ла ни је до би ла ни ка кво упут ство ни ти пре по ру ку од ре-
сор ног ми ни стар ства пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не. По ве ре ни ца за за шти ту сор ног ми ни стар ства пре по чет ка школ ске 2013/2014. го ди не. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти сма тра да је ова кав став шко ле не при хва тљив из ви ше раз ло га. Пре све-рав но прав но сти сма тра да је ова кав став шко ле не при хва тљив из ви ше раз ло га. Пре све-
га, од ред ба ма За ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра-га, од ред ба ма За ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да се обра-
зов но-вас пит ни рад за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је и на је зи ку и пи сму зов но-вас пит ни рад за при пад ни ке на ци о нал не ма њи не оства ру је и на је зи ку и пи сму 
на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то 
опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Та ко ђе, про пи са но је да се на ста ва на је зи ку на ци о нал не опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Та ко ђе, про пи са но је да се на ста ва на је зи ку на ци о нал не 
ма њи не мо же ор га ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла-ма њи не мо же ор га ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз ред, уз са гла-
сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. С об зи ром да се у ОШ „С. М.” Б. у сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. С об зи ром да се у ОШ „С. М.” Б. у 
П. за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де ли ло 35 уче ни ка/ца пр вог раз ре да и 35 уче ни ка/П. за на ста ву на бо сан ском је зи ку опре де ли ло 35 уче ни ка/ца пр вог раз ре да и 35 уче ни ка/
ца пе тог раз ре да, не спор но је да су ис пу ње ни за кон ски усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве ца пе тог раз ре да, не спор но је да су ис пу ње ни за кон ски усло ви за ор га ни зо ва ње на ста ве 
на бо сан ском је зи ку. У из ја шње њу се на во ди да се број де це сма њио по са зна њу ро ди-на бо сан ском је зи ку. У из ја шње њу се на во ди да се број де це сма њио по са зна њу ро ди-
те ља да мо ра ју са ми да обез бе де уџ бе ни ке, од но сно, да је број де це за ин те ре со ва не за те ља да мо ра ју са ми да обез бе де уџ бе ни ке, од но сно, да је број де це за ин те ре со ва не за 
на ста ву на бо сан ском је зи ку ма њи од за кон ског ми ни му ма, али за овај чи ње нич ни на вод на ста ву на бо сан ском је зи ку ма њи од за кон ског ми ни му ма, али за овај чи ње нич ни на вод 
шко ла ни је до ста ви ла би ло ка кав до каз. Да ље, шко ла ни је до ста ви ла до ка зе ко ји ма би се шко ла ни је до ста ви ла би ло ка кав до каз. Да ље, шко ла ни је до ста ви ла до ка зе ко ји ма би се 
мо гло утвр ди ти да се обра ти ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и мо гло утвр ди ти да се обра ти ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и 
за тра жи ла упут ство ка ко да по сту па по во дом ор га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку, за тра жи ла упут ство ка ко да по сту па по во дом ор га ни зо ва ња на ста ве на бо сан ском је зи ку, 
као ни до ка зе ко ји би пот кре пи ли тврд њу да је Школ ска упра ва у У. на ло жи ла да шко ла као ни до ка зе ко ји би пот кре пи ли тврд њу да је Школ ска упра ва у У. на ло жи ла да шко ла 
са че ка упут ства и пре по ру ке у ор га ни зо ва њу на ста ве на бо сан ском је зи ку. са че ка упут ства и пре по ру ке у ор га ни зо ва њу на ста ве на бо сан ском је зи ку. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да шко ла ни је до ста ви ла до ка зе да је По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да шко ла ни је до ста ви ла до ка зе да је 
пред у зе ла би ло ко ју ак тив ност у ве зи са ор га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. Из пред у зе ла би ло ко ју ак тив ност у ве зи са ор га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку. Из 
на во да из из ја шње ња ди рек то ра шко ле мо же се за кљу чи ти да шко ла, на кон ан ке ти ра ња на во да из из ја шње ња ди рек то ра шко ле мо же се за кљу чи ти да шко ла, на кон ан ке ти ра ња 
ро ди те ља и по са зна њу да по сто ји до во љан број уче ни ка/ца пр вог и пе тог раз ре да за ро ди те ља и по са зна њу да по сто ји до во љан број уче ни ка/ца пр вог и пе тог раз ре да за 
ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, осим јед ног те ле фон ског раз го во ра са Школ-ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку, осим јед ног те ле фон ског раз го во ра са Школ-
ском упра вом, ни је пред у зе ла ни јед ну ак тив ност. У из ја шње њу је на ве де но да су пре пре-ском упра вом, ни је пред у зе ла ни јед ну ак тив ност. У из ја шње њу је на ве де но да су пре пре-
ке за ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку пи та ња ко ја ни су у над ле жно сти шко ле, ке за ор га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку пи та ња ко ја ни су у над ле жно сти шко ле, 
а ко ја се од но се на обез бе ђе ње на став ног ка дра и њи хо во фи нан си ра ње, као и пи та ње а ко ја се од но се на обез бе ђе ње на став ног ка дра и њи хо во фи нан си ра ње, као и пи та ње 
уџ бе ни ка. Ме ђу тим, уз из ја шње ње ни су до ста вље ни до ка зи ко ји би по ка за ли да се шко ла уџ бе ни ка. Ме ђу тим, уз из ја шње ње ни су до ста вље ни до ка зи ко ји би по ка за ли да се шко ла 
обра ти ла ми ни стар ству и/или ло кал ној са мо у пра ви, у ци љу ре ша ва ња ових про бле ма. обра ти ла ми ни стар ству и/или ло кал ној са мо у пра ви, у ци љу ре ша ва ња ових про бле ма. 

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да се на По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је на во де из из ја шње ња да се на 
ли сти из бор них пред ме та у пр вом ци клу су обра зо ва ња и вас пи та ња на ла зи пред мет ли сти из бор них пред ме та у пр вом ци клу су обра зо ва ња и вас пи та ња на ла зи пред мет 
Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и да за по ха ђа ње на ста ве из овог Бо сан ски је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре и да за по ха ђа ње на ста ве из овог 
пред ме та ни је би ло за ин те ре со ва них уче ни ка и уче ни ца. С об зи ром да је не спор но да пред ме та ни је би ло за ин те ре со ва них уче ни ка и уче ни ца. С об зи ром да је не спор но да 
су се ро ди те љи, од но сно уче ни ци из ја сни ли за на ста ву на бо сан ском је зи ку, чи ње ни ца су се ро ди те љи, од но сно уче ни ци из ја сни ли за на ста ву на бо сан ском је зи ку, чи ње ни ца 
да ни је би ло за ин те ре со ва них за пред мет Бо сан ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре ни је да ни је би ло за ин те ре со ва них за пред мет Бо сан ски је зик са еле мен ти ма кул ту ре ни је 
ре ле вант на у кон крет ном слу ча ју. На и ме, ре зул та ти ан ке те у ве зи са из бор ним пред ме-ре ле вант на у кон крет ном слу ча ју. На и ме, ре зул та ти ан ке те у ве зи са из бор ним пред ме-
том мо гу се ту ма чи ти и као знак да су ро ди те љи и уче ни ци оче ки ва ли да ће це ло куп на том мо гу се ту ма чи ти и као знак да су ро ди те љи и уче ни ци оче ки ва ли да ће це ло куп на 
на ста ва би ти ор га ни зо ва на на бо сан ском је зи ку, те да не ма по тре бе да би ра ју Бо сан ски на ста ва би ти ор га ни зо ва на на бо сан ском је зи ку, те да не ма по тре бе да би ра ју Бо сан ски 
је зик са еле мен ти ма кул ту ре као из бор ни пред мет. је зик са еле мен ти ма кул ту ре као из бор ни пред мет. 



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  215

3.17. 3.17. Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва Пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку омо гу ћа ва 
уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју уче ни ци ма од ре ђе не на ци о нал не ма њи не да се из ра зе на ма тер њем је зи ку, да упо зна ју 
на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, али и до при но си очу ва њу на ци о нал ну исто ри ју и кул тур ну ба шти ну на ма тер њем је зи ку, али и до при но си очу ва њу 
на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да на ци о нал ног иден ти те та ма њи не. До ма ћим и ме ђу на род ним про пи си ма утвр ђе но је да 
је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци о нал-је пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за сно ва но на из бо ру при пад ни ка на ци о нал-
не ма њи не. Уче ни ци/е бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у ОШ „С. М.” Б. у П. су се из ја сни-не ма њи не. Уче ни ци/е бо шњач ке на ци о нал не ма њи не у ОШ „С. М.” Б. у П. су се из ја сни-
ли да же ле да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. Из тог раз ло га шко ла ли да же ле да оства ре пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку. Из тог раз ло га шко ла 
је ду жна да учи ни све у окви ру сво јих над ле жно сти, да омо гу ћи уче ни ци ма и уче ни ца ма је ду жна да учи ни све у окви ру сво јих над ле жно сти, да омо гу ћи уче ни ци ма и уче ни ца ма 
да оства ре пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње на ма тер њем је зи ку.да оства ре пра во на обра зо ва ње и вас пи та ње на ма тер њем је зи ку.

3.18. 3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је, по ред по сто ја ња до брог прав ног 
окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка окви ра и за ко ном де фи ни са них ви со ких стан дар да у за шти ти пра ва и сло бо да при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го то во на ци о нал них ма њи на, по треб но уна пре ди ти по ло жај на ци о нал них ма њи на, а да по го то во 
по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног окви-по сто ји по тре ба за ве ћом до след но шћу у при ме ни и по што ва њу по сто је ћег прав ног окви-
ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма-ра. На и ме, пра во при пад ни ка на ци о нал не ма њи не на обра зо ва ње, у скло пу са дру гим ма-
њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је њин ским пра ви ма, по ма же очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и спре ча ва њу аси ми ла ци је 
при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по-при пад ни ка на ци о нал не ма њи не. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња и вас пи та ња но си по-
тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног тен ци јал ја ча ња ме ђу соб ног по што ва ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за јед ни ца уну тар јед ног 
дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, дру штва. Пра во очу ва ња ко лек тив ног иден ти те та по мо ћу обра зо ва ња на је зи ку ма њи не, 
мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни-мо ра да бу де урав но те же но са по тре бом ин те гри са ња и уче шћа у ши рој др жав ној за јед ни-
ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти ци. Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња је сте, по ред сти ца ње ква ли тет них зна ња и спо соб но сти 
нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав-нео п ход них за лич но оства ре ње и ак ти ван рад и жи вот у за јед ни ци, по што ва ње рав но прав-
но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.но сти, уна пре ђи ва ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

3.19. 3.19. На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-На кра ју, по треб но је скре ну ти па жњу да је при ли ком ан ке те о мо де лу на ста ве у обра-
зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. зов ним уста но ва ма по треб но за тра жи ти ми шље ње де те та, тј. уче ни ка и уче ни ца шко ле. 
На и ме, у ан кет ном обра сцу „На и ме, у ан кет ном обра сцу „Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у Обра зац за ан ке ти ра ње ро ди те ља о мо де лу на ста ве у 
обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”,обра зов но вас пит ним уста но ва ма у Сан џа ку у школ ској 2013/2014.”, мо гућ ност да се  мо гућ ност да се 
из ја сне има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље-из ја сне има ју са мо ро ди те љи, а де ци ни је пру же на мо гућ ност да ис ка жу сво је ми шље-
ње. 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 ње. 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 утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу про пи си ма утвр ђе но пра во де те та да ис ка же сво је ми шље ње у ства ри ма ко је се ти чу 
де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де-де те та. У Оп штем ко мен та ру бр. 12 Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Ко ми тет за пра ва де-
те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле те та је пре по ру чио др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму рад ње ка ко би де ци ство ри ле 
мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра-мо гућ но сти да из ра зе сво је ми шље ње и да се оно па жљи во раз мо три у сва ком обра-
зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и зов ном окру же њу, укљу чу ју ћи и обра зов не про гра ме, али и из ван шко ле, на ло кал ном и 
на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог на ци о нал ном ни воу о свим аспек ти ма обра зов не по ли ти ке, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог 
и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од-и школ ске про гра ме, ме то де по у ча ва ња и струк ту ру шко ла. Ко ми тет ис ти че да се у од-
лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти лу ка ма о пре ла ску на сле де ћи ни во шко ло ва ња или из бо ру пред ме та мо ра обез бе ди ти 
пра во де це да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти пра во де це да ис ка жу ми шље ње. За то су обра зов не уста но ве, као и на ци о нал ни са ве ти 
у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да у свом ра ду у обла сти обра зо ва ња и дру гим обла сти ма ко ја се ти чу де це, оба ве зни да 
по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но. по шту ју пра во де те та да из ра зи ми шље ње и да оно бу де па жљи во раз мо тре но. 

3.20. 3.20. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да ла 
је ми шље ње да раз ло зи ко је је ОШ „С. М.” Б. у П. на ве ла у на сто ја њу да оправ да нео р-је ми шље ње да раз ло зи ко је је ОШ „С. М.” Б. у П. на ве ла у на сто ја њу да оправ да нео р-
га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су објек тив ни и оправ да ни. По ве ре ни ца са га ни зо ва ње на ста ве на бо сан ском је зи ку ни су објек тив ни и оправ да ни. 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-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 чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. ми на тор ног по сту па ња, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је школ ска го ди на за вр ше на. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал-Нео р га ни зо ва њем на ста ве на бо сан ском је зи ку за уче ни ке и уче ни це бо шњач ке на ци о нал-
но сти ко ји су се из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, ОШ „С. М.” Б. у П. но сти ко ји су се из ја сни ли да же ле да по ха ђа ју на ста ву на бо сан ском је зи ку, ОШ „С. М.” Б. у П. 
пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.пре кр ши ла је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „С. М.” Б. у П. и ди рек то ру Ш. Ш, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ОШ „С. М.” Б. у П. и ди рек то ру Ш. Ш, 
као од го вор ном ли цу да:као од го вор ном ли цу да:

5.1. 5.1. За школ ску 2014/2015. го ди ни из вр ши ан ке ти ра ње уче ни ка и уче ни ца шко ле ка ко би се За школ ску 2014/2015. го ди ни 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 не да на ста ву по ха ђа ју на бо-утвр ди ло да ли по сто ји по тре бан број де це за ин те ре со ва не да на ста ву по ха ђа ју на бо-
сан ском је зи ку.сан ском је зи ку.

5.2. 5.2. Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на Пре ду зме све по треб не ме ре из сво је над ле жно сти, ка ко би се ор га ни зо ва ла на ста ва на 
бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-бо сан ском је зи ку, уко ли ко ре зул та ти ан ке те по ка жу да по сто ји по тре бан број за ин те ре-
со ва них уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.со ва них уче ни ка и уче ни ца за по ха ђа ње на ста ве на бо сан ском је зи ку.

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ши ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да ОШ „С. М.” Б. у П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да ОШ „С. М.” Б. у П. 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 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.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- 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-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 ОШ „С. М.” Б. у П. не по сту пи сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ОШ „С. М.” Б. у П. 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 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-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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба О. за Љ. П. В. М. С. због дис кри ми на ци је по осно вуПри ту жба О. за Љ. П. В. М. С. због дис кри ми на ци је по осно ву
на ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва њана ци о нал не при пад но сти у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-183/2014-02 да тум: 4.8.2014.бр. 07-00-183/2014-02 да тум: 4.8.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео О. за љ. п. В. – м. ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео О. за љ. п. В. – м. 
C, у име малолетног Д. Б, против З. М, директора ОШ „С. С.” у П. У притужби је наC, у име малолетног Д. Б, против З. М, директора ОШ „С. С.” у П. У притужби је на-

ведено да школа није предузела потребне мере, након увреда на националној основи ведено да школа није предузела потребне мере, након увреда на националној основи и и 
наношења телесних повреда које је Д. Б. нанео И. Ј. ОШ „С. С.” у П. је у свом изјашњенаношења телесних повреда које је Д. Б. нанео И. Ј. ОШ „С. С.” у П. је у свом изјашње-
њу навела да је школа предузела све потребне мере у случају вршњачког насиља међу њу навела да је школа предузела све потребне мере у случају вршњачког насиља међу 
ученицима, као и да до конфликта између ученика није дошло због националне приученицима, као и да до конфликта између ученика није дошло због националне при-
падности Д. Б. У току поступка утврђено је да је 16. фебруара 2014. године дошло до падности Д. Б. У току поступка утврђено је да је 16. фебруара 2014. године дошло до 
сукоба између Д. Б. и И. Ј. и да је Д. задобио тешке телесне повреде том приликом. сукоба између Д. Б. и И. Ј. и да је Д. задобио тешке телесне повреде том приликом. 
Међутим, из приложених доказа није утврђено да је до конфликтне ситуације међу Међутим, из приложених доказа није утврђено да је до конфликтне ситуације међу 
ученицима дошло због тога што је Д. Б. ромске националне припадности. Наиме, и ученицима дошло због тога што је Д. Б. ромске националне припадности. Наиме, и 
ученици и њихови родитељи тврдили су да се Д. и И. друже од првог разреда, као и ученици и њихови родитељи тврдили су да се Д. и И. друже од првог разреда, као и 
да су породице дечака биле у пријатељским односима. Имајући све ово у виду, као и да су породице дечака биле у пријатељским односима. Имајући све ово у виду, као и 
чињеницу да је школа предузела одређене мере у случају вршњачког насиља међу чињеницу да је школа предузела одређене мере у случају вршњачког насиља међу 
ученицима, а да није утврђено да је директор школе предлагао родитељима Д. Б. ученицима, а да није утврђено да је директор школе предлагао родитељима Д. Б. 
да дете пребаце у другу школу, Повереница за заштиту равноправности је става да да дете пребаце у другу школу, Повереница за заштиту равноправности је става да 
у конкретном случају нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. у конкретном случају нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. 
Због тога је Повереница дала мишљење да ОШ „С. С.” у П. и директор З. М. нису Због тога је Повереница дала мишљење да ОШ „С. С.” у П. и директор З. М. нису 
дискриминисали ученика Д. Б. на основу његове националне припадности.дискриминисали ученика Д. Б. на основу његове националне припадности.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ницa за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 28. апри ла 2014. го ди не при ту жбу По ве ре ницa за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 28. апри ла 2014. го ди не при ту жбу 
О. за љ. п. В. – м. C, под не ту у име ма ло лет ног Д. Б, уз са гла сност за кон ског за ступ ни ка О. за љ. п. В. – м. C, под не ту у име ма ло лет ног Д. Б, уз са гла сност за кон ског за ступ ни ка 
Ж. Б. При ту жба је под не та про тив З. М, ди рек то ра ОШ „С. С.” у П, због дис кри ми на ци је Ж. Б. При ту жба је под не та про тив З. М, ди рек то ра ОШ „С. С.” у П, због дис кри ми на ци је 
уче ни ка Д. Б. на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни. уче ни ка Д. Б. на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни. 

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

да Д. Б, уче ник ОШ „С. С.” у П, већ ду же вре ме тр пи увре де због сво је ром ске на ци о нал не да Д. Б, уче ник ОШ „С. С.” у П, већ ду же вре ме тр пи увре де због сво је ром ске на ци о нал не 
при пад но сти, од свог дру га из раз ре да И. Ј;при пад но сти, од свог дру га из раз ре да И. Ј;

да је 16. фе бру а ра 2014. го ди не, у школ ском дво ри шту, И. Ј. на нео те шке те ле сне по вре-да је 16. фе бру а ра 2014. го ди не, у школ ском дво ри шту, И. Ј. на нео те шке те ле сне по вре-
де Д. Б;де Д. Б;

да шко ла ни је ни шта пред у зе ла по во дом ових до га ђа ја;да шко ла ни је ни шта пред у зе ла по во дом ових до га ђа ја;

да је З. М, ди рек тор ОШ „С. С.” у П, пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да га пре ба це у дру гу да је З. М, ди рек тор ОШ „С. С.” у П, пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да га пре ба це у дру гу 
шко лу и ти ме стао у за шти ту на сил ни ка а не на стра ну жр тве вр шњач ког на си ља,шко лу и ти ме стао у за шти ту на сил ни ка а не на стра ну жр тве вр шњач ког на си ља,
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да, пре ма ре чи ма ро ди те ља Д. Б, он и да ље тр пи не при јат но сти у ви ду пси хич ког на си ља да, пре ма ре чи ма ро ди те ља Д. Б, он и да ље тр пи не при јат но сти у ви ду пси хич ког на си ља 
од И. Ј.од И. Ј.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вље на је сле де ћа до ку мен та ци ја: из ве штај До ма здра вља У. У при ло гу при ту жбе до ста вље на је сле де ћа до ку мен та ци ја: из ве штај До ма здра вља У. 
од 18. фе бру а ра 2014. го ди не, на лаз Оп ште бол ни це В. од 19. фе бру а ра 2014. го ди не; од 18. фе бру а ра 2014. го ди не, на лаз Оп ште бол ни це В. од 19. фе бру а ра 2014. го ди не; 
от пу сна ли ста са епи кри зом Оп ште бол ни це В. од 23. фе бру а ра 2014. го ди не; уве ре ње от пу сна ли ста са епи кри зом Оп ште бол ни це В. од 23. фе бру а ра 2014. го ди не; уве ре ње 
Оп ште бол ни це В. од 24. фе бру а ра 2014. го ди не и са гла сност Ж. Б. од 14. апри ла 2014. Оп ште бол ни це В. од 24. фе бру а ра 2014. го ди не и са гла сност Ж. Б. од 14. апри ла 2014. 
го ди не.го ди не.

1.4. 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-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 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 „С. С.” у П.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 „С. С.” у П.

1.5. 1.5. У из ја шње њу З. М, ди рек то ра, Б. Н, пе да го га и В. М, се кре та ра ОШ „С. С.” у П, из ме ђу оста-У из ја шње њу З. М, ди рек то ра, Б. Н, пе да го га и В. М, се кре та ра ОШ „С. С.” у П, из ме ђу оста-
лог, на ве де но је:лог, на ве де но је:

да је при ту жба О. за љ. п. – м. C. нео сно ва на и да са др жи не тач не ин фор ма ци је, јер се да је при ту жба О. за љ. п. – м. C. нео сно ва на и да са др жи не тач не ин фор ма ци је, јер се 
овај до га ђај ни је де сио у дво ри шту шко ле већ пре ко пу та ула за у школ ско дво ри ште, у овај до га ђај ни је де сио у дво ри шту шко ле већ пре ко пу та ула за у школ ско дво ри ште, у 
не де љу ко ји је не на став ни дан; до „ко шка ња” из ме ђу И. Ј. и Д. Б. до шло је у по по днев-не де љу ко ји је не на став ни дан; до „ко шка ња” из ме ђу И. Ј. и Д. Б. до шло је у по по днев-
ним са ти ма, док су игра ли фуд бал, а до ту че је до шло на кра ју да на. И. Ј. је сте уда рио Д. ним са ти ма, док су игра ли фуд бал, а до ту че је до шло на кра ју да на. И. Ј. је сте уда рио Д. 
Б, али је то био са мо је дан уда рац и Д. ни је имао вид не по вре де; Б, али је то био са мо је дан уда рац и Д. ни је имао вид не по вре де; 

да је ле кар ски из ве штај од 19. фе бру а ра 2014. го ди не, да кле три да на на кон до га ђа ја, да је ле кар ски из ве штај од 19. фе бру а ра 2014. го ди не, да кле три да на на кон до га ђа ја, 
што је „чуд но јер се пре лом но сне ко сти обич но при ме ти ра ни је”;што је „чуд но јер се пре лом но сне ко сти обич но при ме ти ра ни је”;

да И. Ј. не вре ђа Д. Б. на на ци о нал ној осно ви, јер су њих дво ји ца већ не ко вре ме нај бо љи да И. Ј. не вре ђа Д. Б. на на ци о нал ној осно ви, јер су њих дво ји ца већ не ко вре ме нај бо љи 
дру го ви, што се мо же до ка за ти за јед нич ким фо то гра фи ја ма на Феј сбу ку и о че му мо гу дру го ви, што се мо же до ка за ти за јед нич ким фо то гра фи ја ма на Феј сбу ку и о че му мо гу 
све до чи ти и оста ли уче ни ци и на став ни ци;све до чи ти и оста ли уче ни ци и на став ни ци;

да је ме сто Д, ода кле су обо ји ца уче ни ка, ви ше на ци о нал на сре ди на у ко јој ни кад ни је да је ме сто Д, ода кле су обо ји ца уче ни ка, ви ше на ци о нал на сре ди на у ко јој ни кад ни је 
до ла зи ло до на ци о нал них су ко ба, да Ср би и Ро ми ту са свим склад но жи ве, по се ћу ју се, до ла зи ло до на ци о нал них су ко ба, да Ср би и Ро ми ту са свим склад но жи ве, по се ћу ју се, 
иду јед ни код дру гих на про сла ве, сла ве, до ла зи до ме шо ви тих бра ко ва итд;иду јед ни код дру гих на про сла ве, сла ве, до ла зи до ме шо ви тих бра ко ва итд;

да је Тим за без бед ност за ка зао и одр жао са ста нак са ро ди те љи ма уче ни ка и да се из за-да је Тим за без бед ност за ка зао и одр жао са ста нак са ро ди те љи ма уче ни ка и да се из за-
пи сни ка са са стан ка мо же утвр ди ти да су коб ни је био на на ци о нал ној осно ви и да ни ко пи сни ка са са стан ка мо же утвр ди ти да су коб ни је био на на ци о нал ној осно ви и да ни ко 
ни је пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да он про ме ни шко лу;ни је пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да он про ме ни шко лу;

да је пе да гог шко ле не пре ста но био у из дво је ном оде ље њу у Д. и кроз вас пит но – пе да-да је пе да гог шко ле не пре ста но био у из дво је ном оде ље њу у Д. и кроз вас пит но – пе да-
го шке ра ди о ни це ра дио са це лим оде ље њем, те да ни је тач но да шко ла и ди рек тор ни су го шке ра ди о ни це ра дио са це лим оде ље њем, те да ни је тач но да шко ла и ди рек тор ни су 
пред у зе ли ни ка кве ме ре у овом слу ча ју;пред у зе ли ни ка кве ме ре у овом слу ча ју;

да се у цео слу чај укљу чио и Цен тар за со ци јал ни рад у У;да се у цео слу чај укљу чио и Цен тар за со ци јал ни рад у У;

да шко ла про бле ме не то ле ран ци је, дис кри ми на ци је и су ко ба ме ђу уче ни ци ма ре ша ва да шко ла про бле ме не то ле ран ци је, дис кри ми на ци је и су ко ба ме ђу уче ни ци ма ре ша ва 
на осно ву Ак ци о ног пла на за за шти ту од на си ља, Про гра ма ра да за за шти ту од на си ља, на осно ву Ак ци о ног пла на за за шти ту од на си ља, Про гра ма ра да за за шти ту од на си ља, 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и пла на ра да Ти ма за за шти ту од на си ља.зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и пла на ра да Ти ма за за шти ту од на си ља.

1.6. 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 са сед ни це Ти-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 са сед ни це Ти-
ма за без бед ност и за шти ту де це од на си ља од 18. фе бру а ра 2014. го ди не; 2) фо то ко пи ја ма за без бед ност и за шти ту де це од на си ља од 18. фе бру а ра 2014. го ди не; 2) фо то ко пи ја 
за пи сни ка са са стан ка Струч ног ти ма Цен тра за со ци јал ни рад и Ти ма за без бед ност и за пи сни ка са са стан ка Струч ног ти ма Цен тра за со ци јал ни рад и Ти ма за без бед ност и 
за шти ту од на си ља од 28. мар та 2014. го ди не; 3) фо то ко пи ја слу жбе не бе ле шке Цен тра за шти ту од на си ља од 28. мар та 2014. го ди не; 3) фо то ко пи ја слу жбе не бе ле шке Цен тра 
за со ци јал ни рад у У. од 31. мар та 2014. го ди не; 4) фо то ко пи ја за пи сни ка Основ не шко ле за со ци јал ни рад у У. од 31. мар та 2014. го ди не; 4) фо то ко пи ја за пи сни ка Основ не шко ле 
„С. С.” у П. од 7. апри ла 2014. го ди не; 5) фо то ко пи ја из ве шта ја о успе ху и вла да њу И. Ј. на „С. С.” у П. од 7. апри ла 2014. го ди не; 5) фо то ко пи ја из ве шта ја о успе ху и вла да њу И. Ј. на 
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тре ћем тро ме сеч ју школ ске 2013/14. го ди не; 6) фо то ко пи ја из ве шта ја о успе ху и вла да-тре ћем тро ме сеч ју школ ске 2013/14. го ди не; 6) фо то ко пи ја из ве шта ја о успе ху и вла да-
њу Д. Б. на тре ћем тро ме сеч ју школ ске 2013/14. го ди не; 7) план ра да Ти ма за за шти ту од њу Д. Б. на тре ћем тро ме сеч ју школ ске 2013/14. го ди не; 7) план ра да Ти ма за за шти ту од 
на си ља од 15. сеп тем бра 2013. го ди не и 8) про грам ра да за за шти ту од на си ља, зло ста-на си ља од 15. сеп тем бра 2013. го ди не и 8) про грам ра да за за шти ту од на си ља, зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња де це од 15. сеп тем бра 2013. го ди не. вља ња и за не ма ри ва ња де це од 15. сеп тем бра 2013. го ди не. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу и из ве штај ле ка ра До ма здра вља у У. о пре гле ду Д. Б. од 18. фе бру а-Уви дом у при ту жбу и из ве штај ле ка ра До ма здра вља у У. о пре гле ду Д. Б. од 18. фе бру а-
ра 2014. го ди не, утвр ђе но је да је Д. Б. тог да на по вре ђен у ту чи од стра не по зна те осо бе, ра 2014. го ди не, утвр ђе но је да је Д. Б. тог да на по вре ђен у ту чи од стра не по зна те осо бе, 
удар цем сти сну том ша ком у пре део но са и да је за до био пре лом но сних ко сти ју.удар цем сти сну том ша ком у пре део но са и да је за до био пре лом но сних ко сти ју.

2.2. 2.2. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка са сед ни це Ти ма за без бед ност и за шти ту де це од на си-Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка са сед ни це Ти ма за без бед ност и за шти ту де це од на си-
ља од 18. фе бру а ра 2014. го ди не, утвр ђе но је:ља од 18. фе бру а ра 2014. го ди не, утвр ђе но је:

да је одр жан са ста нак Ти ма по во дом ту че де ча ка И. Ј. и Д. Б. ко ји се де сио у не де љу, 16. фе-да је одр жан са ста нак Ти ма по во дом ту че де ча ка И. Ј. и Д. Б. ко ји се де сио у не де љу, 16. фе-
бру а ра 2014. го ди не, на школ ском те ре ну ис ту ре ног оде ље ња Основ не шко ле „С. С.” у Д;бру а ра 2014. го ди не, на школ ском те ре ну ис ту ре ног оде ље ња Основ не шко ле „С. С.” у Д;

да је отац И. Ј. при су ство вао сед ни ци, док је раз го вор са ро ди те љем Д. Б. оба вљен ра ни-да је отац И. Ј. при су ство вао сед ни ци, док је раз го вор са ро ди те љем Д. Б. оба вљен ра ни-
је тог ју тра и он се ни је по ја вио на сед ни ци Ти ма;је тог ју тра и он се ни је по ја вио на сед ни ци Ти ма;

да је на сед ни ци за кљу че но да се ин ци дент ни је де сио на на ци о нал ној осно ви већ као да је на сед ни ци за кљу че но да се ин ци дент ни је де сио на на ци о нал ној осно ви већ као 
по сле ди ца жа ра бор бе у игри;по сле ди ца жа ра бор бе у игри;

да је Тим скре нуо па жњу ро ди те љу И. Ј. на ње го во на сил но по на ша ње, ко је је на ста вље-да је Тим скре нуо па жњу ро ди те љу И. Ј. на ње го во на сил но по на ша ње, ко је је на ста вље-
но и по сле сма ње не оце не из вла да ња и са ве то вао ро ди те љу да оба ве раз го вор о узро-но и по сле сма ње не оце не из вла да ња и са ве то вао ро ди те љу да оба ве раз го вор о узро-
ци ма и на чи ну ре ша ва ња кон фли ка та са дру гом де цом. ци ма и на чи ну ре ша ва ња кон фли ка та са дру гом де цом. 

2.3. 2.3. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка са са стан ка Струч ног ти ма Цен тра за со ци јал ни рад и Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка са са стан ка Струч ног ти ма Цен тра за со ци јал ни рад и 
Ти ма за без бед ност и за шти ту од на си ља од 28. мар та 2014. го ди не, утвр ђе но је:Ти ма за без бед ност и за шти ту од на си ља од 28. мар та 2014. го ди не, утвр ђе но је:

да су пред став ни ци Ти ма за слу чај са зна ли та ко што су ро ди те љи Д. Б, за јед но са де те-да су пред став ни ци Ти ма за слу чај са зна ли та ко што су ро ди те љи Д. Б, за јед но са де те-
том, до шли код ди рек то ра шко ле 18. фе бру а ра 2014. го ди не, два да на на кон ин ци ден та том, до шли код ди рек то ра шко ле 18. фе бру а ра 2014. го ди не, два да на на кон ин ци ден та 
и тра жи ли да ди рек тор пре ду зме све што је у ње го вој над ле жно сти; и тра жи ли да ди рек тор пре ду зме све што је у ње го вој над ле жно сти; 

да је на кон об ја шње ња ди рек то ра шта све мо же да се пре ду зме у ова квој си ту а ци ји, да је на кон об ја шње ња ди рек то ра шта све мо же да се пре ду зме у ова квој си ту а ци ји, 
отац Д. Б. ре као да ће оти ћи у по ли ци ју да при ја ви овај слу чај и да ће при ја ви ти ме ди ји-отац Д. Б. ре као да ће оти ћи у по ли ци ју да при ја ви овај слу чај и да ће при ја ви ти ме ди ји-
ма и дру гим ин сти ту ци ја ма за ко је на ђе за по треб но;ма и дру гим ин сти ту ци ја ма за ко је на ђе за по треб но;

да је Тим оба вио низ раз го во ра са оцем И. Ј, са оба уче ни ка и чи та вим њи хо вим оде ље-да је Тим оба вио низ раз го во ра са оцем И. Ј, са оба уче ни ка и чи та вим њи хо вим оде ље-
њем у не ко ли ко на ред них да на и утвр дио да је 16. фе бру а ра за и ста до шло до „ко шка ња” њем у не ко ли ко на ред них да на и утвр дио да је 16. фе бру а ра за и ста до шло до „ко шка ња” 
ван шко ле, на утак ми ци на фуд бал ском те ре ну ло кал ног фуд бал ског клу ба;ван шко ле, на утак ми ци на фуд бал ском те ре ну ло кал ног фуд бал ског клу ба;

да је пе да гог шко ле, у про це су вас пит но-пе да го шког ра да, оба вљао по ја чан вас пит но-пе да-да је пе да гог шко ле, у про це су вас пит но-пе да го шког ра да, оба вљао по ја чан вас пит но-пе да-
го шки рад са чи та вим оде ље њем кроз ра ди о ни це на те му ре ша ва ња кон фликт них си ту а ци ја;го шки рад са чи та вим оде ље њем кроз ра ди о ни це на те му ре ша ва ња кон фликт них си ту а ци ја;

да је Тим оба вио кућ ну по се ту по ро ди ци по вре ђе ног Д. Б. и да га је за те као у до бром ста-да је Тим оба вио кућ ну по се ту по ро ди ци по вре ђе ног Д. Б. и да га је за те као у до бром ста-
њу. Тим је ис пи тао уче ни ка ка ква је са да си ту а ци ја из ме ђу ње га и И. Ј, а Д. је од го во рио њу. Тим је ис пи тао уче ни ка ка ква је са да си ту а ци ја из ме ђу ње га и И. Ј, а Д. је од го во рио 
да је си ту а ци ја из ме ђу њих пот пу но мир на, са мо што се ви ше не дру же као у прет ход ном да је си ту а ци ја из ме ђу њих пот пу но мир на, са мо што се ви ше не дру же као у прет ход ном 
пе ри о ду;пе ри о ду;

да је Тим си гу ран да у овом слу ча ју не ма ни ка кве ра сне и на ци о нал не не тр пе љи во сти, да је Тим си гу ран да у овом слу ча ју не ма ни ка кве ра сне и на ци о нал не не тр пе љи во сти, 
јер се уче ни ци дру же од пр вог раз ре да основ не шко ле, а по след ње три го ди не би ли су јер се уче ни ци дру же од пр вог раз ре да основ не шко ле, а по след ње три го ди не би ли су 
нај бо љи дру го ви.нај бо љи дру го ви.
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2.4. 2.4. Уви дом у фо то ко пи ју слу жбе не бе ле шке Цен тра за со ци јал ни рад у У. од 31. мар та 2014. Уви дом у фо то ко пи ју слу жбе не бе ле шке Цен тра за со ци јал ни рад у У. од 31. мар та 2014. 
го ди не, утвр ђе но је:го ди не, утвр ђе но је:

да је 28. ма ја 2014. го ди не оба вље на кућ на по се та по ро ди ца ма И. Ј. и Д. Б. и да су се до-да је 28. ма ја 2014. го ди не оба вље на кућ на по се та по ро ди ца ма И. Ј. и Д. Б. и да су се до-
го во ри ли да се уче ни ци ја ве на раз го вор у Цен тар за со ци јал ни рад;го во ри ли да се уче ни ци ја ве на раз го вор у Цен тар за со ци јал ни рад;

да је мај ка И. Ј. на кон ин ци ден та, 17. фе бру а ра 2014. го ди не, за јед но са си ном по се ти ла да је мај ка И. Ј. на кон ин ци ден та, 17. фе бру а ра 2014. го ди не, за јед но са си ном по се ти ла 
по ро ди цу Д. Б. и раз го ва ра ла са мај ком де ча ка, да је би ла ко рект на пре ма њој, као и да по ро ди цу Д. Б. и раз го ва ра ла са мај ком де ча ка, да је би ла ко рект на пре ма њој, као и да 
су ра ни је ове две по ро ди це би ле у при ја тељ ским од но си ма и да су ишли јед ни дру ги ма су ра ни је ове две по ро ди це би ле у при ја тељ ским од но си ма и да су ишли јед ни дру ги ма 
на ве се ља;на ве се ља;

да је мај ка Д. Б. тог ју тра оба ве сти ла мај ку И. Ј. да је он уда рио ње ног си на, да му је по-да је мај ка Д. Б. тог ју тра оба ве сти ла мај ку И. Ј. да је он уда рио ње ног си на, да му је по-
вре дио нос, да је Д. у то ку но ћи имао ноћ но мо кре ње, да му нос пла ви и да му је око вре дио нос, да је Д. у то ку но ћи имао ноћ но мо кре ње, да му нос пла ви и да му је око 
по мо дре ло, да су га во ди ли у Дом здра вља, као и да је у слу чај укљу че на и по ли ци ја ко ја по мо дре ло, да су га во ди ли у Дом здра вља, као и да је у слу чај укљу че на и по ли ци ја ко ја 
је под не ла при ја ву јав ном ту жи ла штву;је под не ла при ја ву јав ном ту жи ла штву;

да је Д. Б. из ја вио да И. Ј. по зна је од сво је ше сте го ди не, да су се сла га ли и дру жи ли али да је Д. Б. из ја вио да И. Ј. по зна је од сво је ше сте го ди не, да су се сла га ли и дру жи ли али 
да су у по след ња три ме се ца има ли сва ђе због не сла га ња у фуд ба лу, да му је И. го во рио да су у по след ња три ме се ца има ли сва ђе због не сла га ња у фуд ба лу, да му је И. го во рио 
да „бо ље игра фуд бал, да је глу пљи, а он па мет ни ји од ње га, и да до ско ро ни је умео да да „бо ље игра фуд бал, да је глу пљи, а он па мет ни ји од ње га, и да до ско ро ни је умео да 
се пот пи ше”, на шта је Д. Б. од го ва рао: „До бро ти си нај па мет ни ји”; да су дру го ви ко ји се пот пи ше”, на шта је Д. Б. од го ва рао: „До бро ти си нај па мет ни ји”; да су дру го ви ко ји 
су тог да на игра ли фуд бал, по за вр шет ку утак ми це на школ ском дво ри шту, оти шли на су тог да на игра ли фуд бал, по за вр шет ку утак ми це на школ ском дво ри шту, оти шли на 
обли жњу че сму да се осве же, ка да је И. по чео да вре ђа Д, она ко ка ко је прет ход но на-обли жњу че сму да се осве же, ка да је И. по чео да вре ђа Д, она ко ка ко је прет ход но на-
вео, да га је том при ли ком Д. по ме рио ру ком и он да га је И. из не на да уда рио по но су и вео, да га је том при ли ком Д. по ме рио ру ком и он да га је И. из не на да уда рио по но су и 
да му је од мах по те кла крв; да је Д. хтео да уз вра ти уда рац И, али се он из ма као и опет да му је од мах по те кла крв; да је Д. хтео да уз вра ти уда рац И, али се он из ма као и опет 
уда рио Д. у око; да је И. на кра ју до дао: „Ако не ко тре ба да се би је, ме не зо ви те”; да је уда рио Д. у око; да је И. на кра ју до дао: „Ако не ко тре ба да се би је, ме не зо ви те”; да је 
Д. са крио од ро ди те ља шта се де си ло али да су ују тру по вре де би ле вид не, као и да је Д. са крио од ро ди те ља шта се де си ло али да су ују тру по вре де би ле вид не, као и да је 
про вео у бол ни ци три да на;про вео у бол ни ци три да на;

да је И. Ј. из ја вио да Д. Б. по зна је од сво је ше сте го ди не, да се ин тен зив но дру же, да је да је И. Ј. из ја вио да Д. Б. по зна је од сво је ше сте го ди не, да се ин тен зив но дру же, да је 
тог да на на утак ми ци Д. по чео да га про во ци ра, на шта су оста ли по че ли да се сме ју и тог да на на утак ми ци Д. по чео да га про во ци ра, на шта су оста ли по че ли да се сме ју и 
да И. под сти чу на ту чу, го во ре ћи му да би он мо гао да га ис ту че, на шта је Д. од го во рио: да И. под сти чу на ту чу, го во ре ћи му да би он мо гао да га ис ту че, на шта је Д. од го во рио: 
„Хај де п..., да ви ди мо ко је ја чи”; да је И. од би јао су коб; да су се вра ти ли на игра ли ште „Хај де п..., да ви ди мо ко је ја чи”; да је И. од би јао су коб; да су се вра ти ли на игра ли ште 
и на ста ви ли да игра ју фуд бал, без ика квог кон флик та, да су по сле утак ми це оти шли да и на ста ви ли да игра ју фуд бал, без ика квог кон флик та, да су по сле утак ми це оти шли да 
пе ца ју и да су ста ри ји дру го ви та да на ста ви ли да их про во ци ра ју да ви де ко је ја чи, да је пе ца ју и да су ста ри ји дру го ви та да на ста ви ли да их про во ци ра ју да ви де ко је ја чи, да је 
Д. ски нуо дук се ри цу, од гур нуо И. и уда рио га пе сни цом у сле по оч ни цу, да је И. за шти тио Д. ски нуо дук се ри цу, од гур нуо И. и уда рио га пе сни цом у сле по оч ни цу, да је И. за шти тио 
ли це ру ка ма а Д. га је на ста вљао уда ра ти и ин си сти рао је да се ту ку, али је И. то од би јао; ли це ру ка ма а Д. га је на ста вљао уда ра ти и ин си сти рао је да се ту ку, али је И. то од би јао; 
да Д. ни је по ми њао нос, као и да му ни је те кла крв али да се хва лио ка ко га је ис ту као и да Д. ни је по ми њао нос, као и да му ни је те кла крв али да се хва лио ка ко га је ис ту као и 
зах те вао да се да ље ту ку али да су ре а го ва ли ста ри ји дру го ви и он да су се раз и шли; да зах те вао да се да ље ту ку али да су ре а го ва ли ста ри ји дру го ви и он да су се раз и шли; да 
њих дво ји ца од та да не ма ју ни ка кав кон такт;њих дво ји ца од та да не ма ју ни ка кав кон такт;

да су у Цен тар за со ци јал ни рад до шли и ди рек тор и пе да гог шко ле, ра ди са чи ња ва ња да су у Цен тар за со ци јал ни рад до шли и ди рек тор и пе да гог шко ле, ра ди са чи ња ва ња 
за јед нич ког Пла на услу га за обо је де це.за јед нич ког Пла на услу га за обо је де це.

2.5. 2.5. Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка Основ не шко ле „С. С.” у П. од 7. апри ла 2014. го ди не, Уви дом у фо то ко пи ју за пи сни ка Основ не шко ле „С. С.” у П. од 7. апри ла 2014. го ди не, 
утвр ђе но је:утвр ђе но је:

да су оба вље ни по је ди нач ни раз го во ри са Д. Б. и И. Ј, уче ни ци ма сед мог раз ре да у из-да су оба вље ни по је ди нач ни раз го во ри са Д. Б. и И. Ј, уче ни ци ма сед мог раз ре да у из-
дво је ном оде ље њу у Д, у ци љу пра ће ња ре а ли зо ва ња про гра ма за шти те уче ни ка, на кон дво је ном оде ље њу у Д, у ци љу пра ће ња ре а ли зо ва ња про гра ма за шти те уче ни ка, на кон 
ин ци ден та ко ји се де сио 16. фе бру а ра 2014. го ди не; ин ци ден та ко ји се де сио 16. фе бру а ра 2014. го ди не; 

да пре ма ис ка зу Д. Б, ме сец да на на кон ин ци ден та, он не осе ћа по ти ште ност и страх да пре ма ис ка зу Д. Б, ме сец да на на кон ин ци ден та, он не осе ћа по ти ште ност и страх 
и да ре дов но по ха ђа на ста ву; да по вре ме но осе ћа не ла го ду кад се се ти или при ча о и да ре дов но по ха ђа на ста ву; да по вре ме но осе ћа не ла го ду кад се се ти или при ча о 
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до га ђа ју, али то ипак не ути че на ње го во рас по ло же ње, углав ном је ве дрог рас по ло-до га ђа ју, али то ипак не ути че на ње го во рас по ло же ње, углав ном је ве дрог рас по ло-
же ња, дру жи се са дру гом де цом и ис пу ња ва школ ске оба ве зе; да је ат мос фе ра код же ња, дру жи се са дру гом де цом и ис пу ња ва школ ске оба ве зе; да је ат мос фе ра код 
ку ће ве дри ја; да у по след њих ме сец да на ни је до жи вео ни ка кве прет ње и под сме хе ку ће ве дри ја; да у по след њих ме сец да на ни је до жи вео ни ка кве прет ње и под сме хе 
од стра не И, ни ти дру ге де це, да не го во ри са њим али да за јед но уче ству ју у на ста ви од стра не И, ни ти дру ге де це, да не го во ри са њим али да за јед но уче ству ју у на ста ви 
и оба вља ју ак тив но сти на ча су. Ње го ве тврд ње је по твр ди ла и оде љен ска ста ре ши на и оба вља ју ак тив но сти на ча су. Ње го ве тврд ње је по твр ди ла и оде љен ска ста ре ши на 
С. П, као и дру ги на став ни ци, и до да ла је да је Д. ре дов ни ји у шко ли и по ка зу је ве ћу С. П, као и дру ги на став ни ци, и до да ла је да је Д. ре дов ни ји у шко ли и по ка зу је ве ћу 
за ин те ре со ва ност за школ ске оба ве зе;за ин те ре со ва ност за школ ске оба ве зе;

да пре ма ис ка зу И. Ј, он ре дов но по ха ђа на ста ву, не го во ри и не дру жи се са Д, али да да пре ма ис ка зу И. Ј, он ре дов но по ха ђа на ста ву, не го во ри и не дру жи се са Д, али да 
нор мал но уче ству ју у на ста ви; да у про те кло вре ме ни је до жи вео ни ка кве прет ње и нор мал но уче ству ју у на ста ви; да у про те кло вре ме ни је до жи вео ни ка кве прет ње и 
увре де од Д, да је ве дрог рас по ло же ња и у шко ли и у ку ћи. Ње го ве тврд ње је по твр ди ла увре де од Д, да је ве дрог рас по ло же ња и у шко ли и у ку ћи. Ње го ве тврд ње је по твр ди ла 
и оде љен ска ста ре ши на С. П. и дру ги на став ни ци;и оде љен ска ста ре ши на С. П. и дру ги на став ни ци;

да су уче ни ци по са ве то ва ни да се по све те школ ским оба ве за ма ка ко би се осе ћа ли да су уче ни ци по са ве то ва ни да се по све те школ ским оба ве за ма ка ко би се осе ћа ли 
срећ ни је и за до вољ ни је у шко ли; да је на став но осо бље по са ве то ва но да и да ље обра-срећ ни је и за до вољ ни је у шко ли; да је на став но осо бље по са ве то ва но да и да ље обра-
ти по себ ну па жњу на по на ша ње де ча ка и да по сте пе но поч не да де ча ке укљу чу је у ти по себ ну па жњу на по на ша ње де ча ка и да по сте пе но поч не да де ча ке укљу чу је у 
за јед нич ки рад на ча су, ка ко би евен ту ал не тен зи је би ле про ре ђи ва не кроз спон та не за јед нич ки рад на ча су, ка ко би евен ту ал не тен зи је би ле про ре ђи ва не кроз спон та не 
си ту а ци је и раз го вор; си ту а ци је и раз го вор; 

2.6. 2.6. Уви дом у фо то ко пи ју из ве шта ја о успе ху и вла да њу И. Ј. на тре ћем тро ме сеч ју школ ске Уви дом у фо то ко пи ју из ве шта ја о успе ху и вла да њу И. Ј. на тре ћем тро ме сеч ју школ ске 
2013/14. го ди не, утвр ђе но је да је 25. де цем бра 2013. го ди не И. сма ње на оце на из вла-2013/14. го ди не, утвр ђе но је да је 25. де цем бра 2013. го ди не И. сма ње на оце на из вла-
да ња због ло шег по на ша ња на ча су, ко је је по сле ди ца сла бе па жње на ча су и не за ин-да ња због ло шег по на ша ња на ча су, ко је је по сле ди ца сла бе па жње на ча су и не за ин-
те ре со ва но сти за на ста ву, те по тре бе да се ис так не ме ђу при ја те љи ма; да не го во ри са те ре со ва но сти за на ста ву, те по тре бе да се ис так не ме ђу при ја те љи ма; да не го во ри са 
Д. Б. због ту че ко ја се до го ди ла 16. фе бру а ра 2014. го ди не, али да нор мал но уче ству ју у Д. Б. због ту че ко ја се до го ди ла 16. фе бру а ра 2014. го ди не, али да нор мал но уче ству ју у 
на ста ви, да не осе ћа мр жњу али јед но став но не осе ћа по тре бу да раз го ва ра с њим;на ста ви, да не осе ћа мр жњу али јед но став но не осе ћа по тре бу да раз го ва ра с њим;

2.7. 2.7. Уви дом у фо то ко пи ју из ве шта ја о успе ху и вла да њу Д. Б. на тре ћем тро ме сеч ју школ ске Уви дом у фо то ко пи ју из ве шта ја о успе ху и вла да њу Д. Б. на тре ћем тро ме сеч ју школ ске 
2013/14. го ди не, утвр ђе но је да је 25. де цем бра 2013. го ди не Д. сма ње на оце на из вла да-2013/14. го ди не, утвр ђе но је да је 25. де цем бра 2013. го ди не Д. сма ње на оце на из вла да-
ња због ло шег по на ша ња на ча су; да не го во ри са И. али да за јед но уче ству ју у школ ским ња због ло шег по на ша ња на ча су; да не го во ри са И. али да за јед но уче ству ју у школ ским 
ак тив но сти ма, игра ју фуд бал за јед но, да се осе ћа си гур но и не до жи вља ва под сме хе ак тив но сти ма, игра ју фуд бал за јед но, да се осе ћа си гур но и не до жи вља ва под сме хе 
ни ти прет ње због ин ци ден та.ни ти прет ње због ин ци ден та.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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-
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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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. 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 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-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, 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. кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. 

3.4. 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-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 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 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-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, 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 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 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 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, 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 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 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 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-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 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 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. по сту па ти пре ма њи ма. 

3.5. 3.5. 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, 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, 
од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или издвajajу 
лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 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 инвaли дитeтa, пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли дитeтa, 
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo 
пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo 
дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри минaциje. Овим 
за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или за ко ном је про пи са но да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или 
пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.6. 3.6. Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та про пи сан је као је дан од оп штих Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та 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 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 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-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 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. Др жа ве пот пи сни це дру ги ста тус де те та, ње го вог ро ди те ља или за кон ског ста ра те ља. 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, као и да обра зо ва ње бу-се оба ве зу ју да сва ком де те ту при зна ју пра во на обра зо ва ње, као и да обра зо ва ње бу-
де усме ре но, из ме ђу оста лог, на при пре ма ње де те та за од го во ран жи вот у сло бод ном де усме ре но, из ме ђу оста лог, 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 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 
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ли ци ма. 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-ли ци ма. 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 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 ти 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. свим об ли ци ма дис кри ми на ци је. 

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.7. 3.7. 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 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 ОШ „С. С.” у П. и ди рек тор З. М, као од го вор но ли це дис кри ми ни са ли Д. Б. на осно ву су ОШ „С. С.” у П. и ди рек тор З. М, као од го вор но ли це дис кри ми ни са ли Д. 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 да пре ду зму по треб-ње го ве при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, про пу шта њем да пре ду зму по треб-
не ме ре на кон ин ци ден та из ме ђу уче ни ка Д. Б. и И. Ј, као и да ли је ди рек тор З. М. пред-не ме ре на кон ин ци ден та из ме ђу уче ни ка Д. Б. и И. Ј, као и да ли је ди рек тор З. М. пред-
ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да га пре ба це у дру гу шко лу. ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да га пре ба це у дру гу шко лу. 

3.8. 3.8. Ана ли зом на во да из при ту жбе утвр ђе но је да под но си лац при ту жбе сма тра да је Д. Ана ли зом на во да из при ту жбе утвр ђе но је да под но си лац при ту жбе сма тра да је Д. 
Б. дис кри ми ни сан јер шко ла ни је пред у зе ла ме ре да спре чи увре де ко ји ма је Д. Б. Б. дис кри ми ни сан јер шко ла ни је пред у зе ла ме ре да спре чи увре де ко ји ма је Д. Б. 
из ло жен на осно ву сво је на ци о нал не при пад но сти, да ни је пред у зе ла ме ре ни по сле из ло жен на осно ву сво је на ци о нал не при пад но сти, да ни је пред у зе ла ме ре ни по сле 
ин ци ден та ко ји се де сио 16. фе бру а ра 2014. го ди не у школ ском дво ри шту ОШ „С. С.” ин ци ден та ко ји се де сио 16. фе бру а ра 2014. го ди не у школ ском дво ри шту ОШ „С. С.” 
у П, ка да је Д. Б. за до био те ле сне по вре де, као и да због то га што је ди рек тор шко ле у П, ка да је Д. Б. за до био те ле сне по вре де, као и да због то га што је ди рек тор шко ле 
пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да де те пре ба це у дру гу шко лу ко ја се на ла зи у су сед ном пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да де те пре ба це у дру гу шко лу ко ја се на ла зи у су сед ном 
се лу, као ре ше ње про бле ма. се лу, као ре ше ње про бле ма. 

3.9. 3.9. На осно ву из ве шта ја ле ка ра, као и на во да из при ту жбе и из ја шње ња утвр ђе но је да је На осно ву из ве шта ја ле ка ра, као и на во да из при ту жбе и из ја шње ња утвр ђе но је да је 
Д. Б, 16. фе бру а ра 2014. го ди не, за до био пре лом но сних ко сти ју при ли ком ту че са И. Ј. Д. Б, 16. фе бру а ра 2014. го ди не, за до био пре лом но сних ко сти ју при ли ком ту че са И. Ј. 
Ме ђу тим, ана ли за при ло же них до ка за по ка за ла је да овај кон фликт ме ђу уче ни ци ма ни-Ме ђу тим, ана ли за при ло же них до ка за по ка за ла је да овај кон фликт ме ђу уче ни ци ма ни-
је узро ко ван на ци о нал ном при пад но шћу Д. Б. На и ме, ни уче ни ци ни њи хо ви ро ди те љи је узро ко ван на ци о нал ном при пад но шћу Д. Б. На и ме, ни уче ни ци ни њи хо ви ро ди те љи 
ни су у сво јим из ја ва ма на ве ли да је до кон фликт не си ту а ци је до шло због то га што је Д. Б. ни су у сво јим из ја ва ма на ве ли да је до кон фликт не си ту а ци је до шло због то га што је Д. Б. 
ром ске на ци о нал не при пад но сти, већ на су прот, твр де да су се Д. и И. дру жи ли од пр вог ром ске на ци о нал не при пад но сти, већ на су прот, твр де да су се Д. и И. дру жи ли од пр вог 
раз ре да, као и да су по ро ди це де ча ка би ле у при ја тељ ским од но си ма. Та ко ђе, ана ли за раз ре да, као и да су по ро ди це де ча ка би ле у при ја тељ ским од но си ма. Та ко ђе, ана ли за 
на во да из из ве шта ја Ти ма за без бед ност и за шти ту од на си ља ОШ „С. С.” у П, као и из ве-на во да из из ве шта ја Ти ма за без бед ност и за шти ту од на си ља ОШ „С. С.” у П, као и из ве-
шта ја Цен тра за со ци јал ни рад у У, по твр ди ла је да су се де ча ци ин тен зив но дру жи ли пре шта ја Цен тра за со ци јал ни рад у У, по твр ди ла је да су се де ча ци ин тен зив но дру жи ли пре 
кон фликт не си ту а ци је, као и да И. ни је вре ђао Д. на на ци о нал ној осно ви. кон фликт не си ту а ци је, као и да И. ни је вре ђао Д. на на ци о нал ној осно ви. 

3.10. 3.10. По пи та њу на во да из при ту жбе да је ди рек тор шко ле пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да По пи та њу на во да из при ту жбе да је ди рек тор шко ле пред ло жио ро ди те љи ма Д. Б. да 
де те пре ба це у дру гу шко лу у су сед ном се лу, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти де те пре ба це у дру гу шко лу у су сед ном се лу, 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 ди рек тор то пред ло жио, с об зи ром да под но си лац кон ста ту је да ни је утвр ђе но да је ди рек тор то пред ло жио, с об зи ром да под но си лац 
при ту жбе ни је пот кре пио ове на во де, а ди рек тор шко ле их је оспо рио. при ту жбе ни је пот кре пио ове на во де, а ди рек тор шко ле их је оспо рио. 

3.11. 3.11. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни је у над ле жно сти По ве ре ни ка По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни је у над ле жно сти По ве ре ни ка 
за за шти ту рав но прав но сти да утвр ђу је да ли је шко ла пред у зе ла све про пи са не ме ре за за шти ту рав но прав но сти да утвр ђу је да ли је шко ла пред у зе ла све про пи са не ме ре 
у си ту а ци ји вр шњач ког на си ља у шко ли. Ме ђу тим, еви дент но је да је шко ла пред у зе ла у си ту а ци ји вр шњач ког на си ља у шко ли. Ме ђу тим, еви дент но је да је шко ла пред у зе ла 
од ре ђе не ме ре и о то ме до ста ви ла до ка зе уз из ја шње ње на при ту жбу. Ово је по ка за тељ од ре ђе не ме ре и о то ме до ста ви ла до ка зе уз из ја шње ње на при ту жбу. Ово је по ка за тељ 
да је шко ла све сна про бле ма ко ји по сто ји ме ђу уче ни ци ма, као и да пред у зи ма ме ре у да је шко ла све сна про бле ма ко ји по сто ји ме ђу уче ни ци ма, као и да пред у зи ма ме ре у 
прав цу от кла ња ња и пре вен ци је про бле ма. Тре ба има ти у ви ду да су оба вље ни раз го-прав цу от кла ња ња и пре вен ци је про бле ма. Тре ба има ти у ви ду да су оба вље ни раз го-
во ри са уче ни ци ма и ро ди те љи ма, да је пе да гог шко ле оба вљао по ја чан вас пит но-пе-во ри са уче ни ци ма и ро ди те љи ма, да је пе да гог шко ле оба вљао по ја чан вас пит но-пе-
да го шки рад са чи та вим оде ље њем кроз ра ди о ни це на те му ре ша ва ња кон фликт них да го шки рад са чи та вим оде ље њем кроз ра ди о ни це на те му ре ша ва ња кон фликт них 
си ту а ци ја, као и да је укљу чен Цен тар за со ци јал ни рад у У. си ту а ци ја, као и да је укљу чен Цен тар за со ци јал ни рад у У. 

3.12. 3.12. 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 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 кон флик та си ту а ци ја из ме ђу уче ни ка ни је за сно ва на на на ци о нал ној при пад-је ста ва да кон флик та си ту а ци ја из ме ђу уче ни ка ни је за сно ва на на на ци о нал ној при пад-
но сти Д. Б, као и да ОШ „С. С.” у П. и ди рек тор шко ле ни су пре кр ши ли од ред бе За ко на о но сти Д. Б, као и да ОШ „С. С.” у П. и ди рек тор шко ле ни су пре кр ши ли од ред бе За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је. за бра ни дис кри ми на ци је. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби О. за љ. п. В. – м. C. про тив З. М, ди рек то ра ОШ „С. У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби О. за љ. п. В. – м. C. про тив З. М, ди рек то ра ОШ „С. 
С.” у П, ко ја је под не та у име ма ло лет ног Д. Б, уз са гла сност за кон ског за ступ ни ка Ж. Б, утвр ђе но С.” у П, ко ја је под не та у име ма ло лет ног Д. Б, уз са гла сност за кон ског за ступ ни ка Ж. Б, утвр ђе но 
је ОШ „С. С.” у П. и ди рек тор шко ле ни су дис кри ми ни са ли Д. Б. на осно ву ње го ве на ци о нал не је ОШ „С. С.” у П. и ди рек тор шко ле ни су дис кри ми ни са ли Д. Б. на осно ву ње го ве на ци о нал не 
при пад но сти.при пад но сти.
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При ту жба А. Б. прот ив ОШ И. Б. З. по осно ву ет нич ког по ре клаПри ту жба А. Б. прот ив ОШ И. Б. З. по осно ву ет нич ког по ре кла
у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-519/2014-02 да тум: 9.3.2015.бр. 07-00-519/2014-02 да тум: 9.3.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б, коју je поднела његова ишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б, коју je поднела његова 
мајка Х. Б, против ОШ „И. Б.” З. П. У притужби је наведено да је Х. Б. у јуну 2014. мајка Х. Б, против ОШ „И. Б.” З. П. У притужби је наведено да је Х. Б. у јуну 2014. 

године одвела сина на лекарски преглед и уписала га у први разред у ОШ „И. Б.” у године одвела сина на лекарски преглед и уписала га у први разред у ОШ „И. Б.” у 
З. П. Међутим, А. Б. није био на листи првака 1. септембра 2014. године, а заменица З. П. Међутим, А. Б. није био на листи првака 1. септембра 2014. године, а заменица 
директора школе рекла је да морају да сачекају зато што „има много Ромске деце” и директора школе рекла је да морају да сачекају зато што „има много Ромске деце” и 
да за А. нема места у школи. У изјашњењу директора школе наведено је да наводи из да за А. нема места у школи. У изјашњењу директора школе наведено је да наводи из 
притужбе нису тачни, да дечак није могао бити уписан у школу у јуну с обзиром да се притужбе нису тачни, да дечак није могао бити уписан у школу у јуну с обзиром да се 
деца уписују у периоду од 1. априла до 31. маја. Наведено је и да је А. тестирање за први деца уписују у периоду од 1. априла до 31. маја. Наведено је и да је А. тестирање за први 
разред заказано за 3. септембар 2014. године, а ове наводе потврдила је педагошка разред заказано за 3. септембар 2014. године, а ове наводе потврдила је педагошка 
асистенткиња изјавом да је она заказала термин за тестирање за 3. септембар 2014. асистенткиња изјавом да је она заказала термин за тестирање за 3. септембар 2014. 
године, јер мајка није заказала тестирање до 25. августа 2014. године. У току поступка године, јер мајка није заказала тестирање до 25. августа 2014. године. У току поступка 
утврђено је да је ОШ „И. Б.” З. П. доставила доказе да није одбила да упише А. Б. у утврђено је да је ОШ „И. Б.” З. П. доставила доказе да није одбила да упише А. Б. у 
први разред, као и да је показала да А. није био на списку првака 1. септембра 2014. први разред, као и да је показала да А. није био на списку првака 1. септембра 2014. 
године, јер је тестиран и уписан у први разред 3. септембра 2014. године. Повереница године, јер је тестиран и уписан у први разред 3. септембра 2014. године. Повереница 
за заштиту равноправности дала је мишљење да у поступку који је спроведен по за заштиту равноправности дала је мишљење да у поступку који је спроведен по 
притужби А. Б. из З. П. против ОШ „И. Б.” З. П, није утврђено да је приликом уписа у притужби А. Б. из З. П. против ОШ „И. Б.” З. П, није утврђено да је приликом уписа у 
први разред основне школе извршен акт дискриминације према А. Б, на основу припрви разред основне школе извршен акт дискриминације према А. Б, на основу при-
падности ромској националној мањини.падности ромској националној мањини.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла Х. Б. у име свог ма ло-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла Х. Б. у име свог ма ло-
лет ног си на А. Б, про тив ОШ „И. Б.” З. П.лет ног си на А. Б, про тив ОШ „И. Б.” З. П.

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:

да су Х. Б. и ње на по ро ди ца ром ске на ци о нал но сти и да су жи ве ли у „кон теј нер ском на-да су Х. Б. и ње на по ро ди ца ром ске на ци о нал но сти и да су жи ве ли у „кон теј нер ском на-
се љу” у К, а да су са да ко ри сни ци ста на за со ци јал но ста но ва ње;се љу” у К, а да су са да ко ри сни ци ста на за со ци јал но ста но ва ње;

да је у ју ну 2014. го ди не њен син А. за вр шио све здрав стве не пре гле де за упис у пр ви да је у ју ну 2014. го ди не њен син А. за вр шио све здрав стве не пре гле де за упис у пр ви 
раз ред основ не шко ле и да га је упи са ла у ОШ „И. Б.” у З. П.;раз ред основ не шко ле и да га је упи са ла у ОШ „И. Б.” у З. П.;

да је 1. сеп тем бра 2014. го ди не оти шла у шко лу са А, али да он ни је био на спи ску ђа ка да је 1. сеп тем бра 2014. го ди не оти шла у шко лу са А, али да он ни је био на спи ску ђа ка 
пр вог раз ре да;пр вог раз ре да;

да је пи та ла за ме ни цу ди рек то ра шко ле за што њен син ни је на спи ску пр ва ка и да је за-да је пи та ла за ме ни цу ди рек то ра шко ле за што њен син ни је на спи ску пр ва ка и да је за-
ме ни ца из ја ви ла да Х. мо ра да са че ка за то што „има мно го Ром ске де це” и да за А. не ма ме ни ца из ја ви ла да Х. мо ра да са че ка за то што „има мно го Ром ске де це” и да за А. не ма 
ме ста;ме ста;
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да се обра ти ла пе да го шкој аси стент ки њи ко ја је раз го ва ра ла са ди рек то ром шко ле, на-да се обра ти ла пе да го шкој аси стент ки њи ко ја је раз го ва ра ла са ди рек то ром шко ле, на-
кон че га су А. при ми ли у шко лу.кон че га су А. при ми ли у шко лу.

1.3. 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-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 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 од ОШ „И. Б.” у З. П. за тра же но да се о за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка од ОШ „И. Б.” у З. П. за тра же но да се 
из ја сни о на во ди ма при ту жбе. До дат но је за тра же но да се шко ла из ја сни ко ли ко де це из ја сни о на во ди ма при ту жбе. До дат но је за тра же но да се шко ла из ја сни ко ли ко де це 
ром ске на ци о нал но сти по ха ђа ОШ „И. Б.” З. П, укуп но и по раз ре ди ма, као и да ли је у ром ске на ци о нал но сти по ха ђа ОШ „И. Б.” З. П, укуп но и по раз ре ди ма, као и да ли је у 
шко ли, при ли ком упи са у школ ску 2014/2015. го ди ну, би ло де це чи ји је зах тев за упис шко ли, при ли ком упи са у школ ску 2014/2015. го ди ну, би ло де це чи ји је зах тев за упис 
од би јен, уз по дат ке о бро ју де це и раз ло зи ма за од би ја ње упи са у шко лу. Б. Г, ди рек тор од би јен, уз по дат ке о бро ју де це и раз ло зи ма за од би ја ње упи са у шко лу. Б. Г, ди рек тор 
ОШ „И. Б.” у З. П. до ста вио је из ја шње ње у оста вље ном ро ку. ОШ „И. Б.” у З. П. до ста вио је из ја шње ње у оста вље ном ро ку. 

1.4. 1.4. У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је:У из ја шње њу ди рек то ра шко ле на ве де но је:

да ни су тач не чи ње ни це на ве де не у при ту жби по во дом упи са А. Б. у пр ви раз ред;да ни су тач не чи ње ни це на ве де не у при ту жби по во дом упи са А. Б. у пр ви раз ред;

да се пре ма од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, упис уче-да се пре ма од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, упис уче-
ни ка и уче ни ца у пр ви раз ред основ не шко ле вр ши од 1. апри ла до 31. ма ја, а не у ју ну ни ка и уче ни ца у пр ви раз ред основ не шко ле вр ши од 1. апри ла до 31. ма ја, а не у ју ну 
ка ко је на ве де но у при ту жби;ка ко је на ве де но у при ту жби;

да је А. Б. те сти ран и упи сан у пр ви раз ред 3. сеп тем бра 2014. го ди не, те да због то га ни је да је А. Б. те сти ран и упи сан у пр ви раз ред 3. сеп тем бра 2014. го ди не, те да због то га ни је 
ни мо гао би ти на спи ску упи са них уче ни ка у пр ви раз ред 1. сеп тем бра 2014. го ди не;ни мо гао би ти на спи ску упи са них уче ни ка у пр ви раз ред 1. сеп тем бра 2014. го ди не;

да шко ла упи су је уче ни ке и уче ни це и ка да про ђу сви ро ко ви за упис, па и у то ку школ ске да шко ла упи су је уче ни ке и уче ни це и ка да про ђу сви ро ко ви за упис, па и у то ку школ ске 
го ди не;го ди не;

да сма тра да шко ла ни је из вр ши ла дис кри ми на ци ју А. Б.да сма тра да шко ла ни је из вр ши ла дис кри ми на ци ју А. Б.

1.5. 1.5. У при ло гу из ја шње ња до ста вље на су и сле де ћа до ку мен та: 1) фо то ко пи ја обра сца По да-У при ло гу из ја шње ња до ста вље на су и сле де ћа до ку мен та: 1) фо то ко пи ја обра сца По да-
ци о уче ни ку-пр ва ку дел. број 146/2014 од 3. сеп тем бра 2014. го ди не; 2) из ја ва пе да го-ци о уче ни ку-пр ва ку дел. број 146/2014 од 3. сеп тем бра 2014. го ди не; 2) из ја ва пе да го-
шке аси стент ки ње С. А. од 4. де цем бра 2014. го ди не; 3) фо то ко пи ја из ве шта ја пси хо ло-шке аси стент ки ње С. А. од 4. де цем бра 2014. го ди не; 3) фо то ко пи ја из ве шта ја пси хо ло-
шки ње М. Ш. о упи су уче ни ка у пр ви раз ред од 4. де цем бра 2014. го ди не и 4) фо то ко пи ја шки ње М. Ш. о упи су уче ни ка у пр ви раз ред од 4. де цем бра 2014. го ди не и 4) фо то ко пи ја 
спи ска упи са них уче ни ка у основ ну шко лу школ ске 2014/2015. го ди не.спи ска упи са них уче ни ка у основ ну шко лу школ ске 2014/2015. го ди не.

1.6. 1.6. У из ја ви пе да го шке аси стент ки ње С. А. од 4. де цем бра 2014. го ди не на ве де но је:У из ја ви пе да го шке аси стент ки ње С. А. од 4. де цем бра 2014. го ди не на ве де но је:

да је она оба ве сти ла Х. Б. да се ја ви пе да го гу шко ле и за ка же тер мин те сти ра ња за пр ви да је она оба ве сти ла Х. Б. да се ја ви пе да го гу шко ле и за ка же тер мин те сти ра ња за пр ви 
раз ред, као и да је Х. Б. би ла оба ве ште на да је упис де це у пр ви раз ред то ком мар та и раз ред, као и да је Х. Б. би ла оба ве ште на да је упис де це у пр ви раз ред то ком мар та и 
апри ла 2014. го ди не;апри ла 2014. го ди не;

да је она, по што Х. Б. ни је за ка за ла тер мин за де ча ко во те сти ра ње ни по сле 25. ав гу ста да је она, по што Х. Б. ни је за ка за ла тер мин за де ча ко во те сти ра ње ни по сле 25. ав гу ста 
2014. го ди не, за ка за ла де ча ку те сти ра ње за 3. сеп тем бар 2014. го ди не у 11,30 ча со ва, о 2014. го ди не, за ка за ла де ча ку те сти ра ње за 3. сеп тем бар 2014. го ди не у 11,30 ча со ва, о 
че му по сто ји траг у Днев ни ку ра да пе да го га шко ле од 3. сеп тем бра 2014. го ди не, као и че му по сто ји траг у Днев ни ку ра да пе да го га шко ле од 3. сеп тем бра 2014. го ди не, као и 
да је де те на кнад но упи са но и рас по ре ђе но у оде ље ње 1/6.да је де те на кнад но упи са но и рас по ре ђе но у оде ље ње 1/6.

1.7. 1.7. У из ве шта ју о упи су уче ни ка у пр ви раз ред пси хо ло шки ње М. Ш. на ве де но је:У из ве шта ју о упи су уче ни ка у пр ви раз ред пси хо ло шки ње М. Ш. на ве де но је:

да је А. Б. упи сан у пр ви раз ред школ ске 2014/2015. го ди ну 3. сеп тем бра 2014. го ди не, да је А. Б. упи сан у пр ви раз ред школ ске 2014/2015. го ди ну 3. сеп тем бра 2014. го ди не, 
ка да је оба вљен раз го вор са мај ком и ис пи ти ва ње зре ло сти де те та за упис у пр ви раз ред ка да је оба вљен раз го вор са мај ком и ис пи ти ва ње зре ло сти де те та за упис у пр ви раз ред 
и да је те сти ра ње оба вио пе да гог шко ле;и да је те сти ра ње оба вио пе да гог шко ле;

да је А. упи сан у пр ви раз ред под ред ним бро јем 145 – на кнад ни упис и да је рас по ре ђен да је А. упи сан у пр ви раз ред под ред ним бро јем 145 – на кнад ни упис и да је рас по ре ђен 
у оде ље ње 1/6 код учи те љи це С. Р.;у оде ље ње 1/6 код учи те љи це С. Р.;
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да у ОШ „И. Б.” З. П. на ста ву по ха ђа 346 де це ром ске на ци о нал но сти, по оде ље њи ма: у пр-да у ОШ „И. Б.” З. П. на ста ву по ха ђа 346 де це ром ске на ци о нал но сти, по оде ље њи ма: у пр-
вом раз ре ду – 48 уче ни ка/ца, у дру гом раз ре ду 53 уче ни ка/ца, у тре ћем раз ре ду 57 уче ни-вом раз ре ду – 48 уче ни ка/ца, у дру гом раз ре ду 53 уче ни ка/ца, у тре ћем раз ре ду 57 уче ни-
ка/ца, у че твр том раз ре ду 65 уче ни ка/ца, у пе том раз ре ду 44 уче ни ка/ца, у ше стом раз ре ду ка/ца, у че твр том раз ре ду 65 уче ни ка/ца, у пе том раз ре ду 44 уче ни ка/ца, у ше стом раз ре ду 
38 уче ни ка/ца, у сед мом раз ре ду 29 уче ни ка/ца и у осмом раз ре ду 12 уче ни ка/ца.38 уче ни ка/ца, у сед мом раз ре ду 29 уче ни ка/ца и у осмом раз ре ду 12 уче ни ка/ца.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у обра зац По да ци о уче ни ку – пр ва ку дел. број 146/2014, за уче ни ка А. Б, утвр-Уви дом у обра зац По да ци о уче ни ку – пр ва ку дел. број 146/2014, за уче ни ка А. Б, утвр-
ђе но је да обра зац но си да тум 3. сеп тем бар 2014. го ди не и да са др жи по дат ке о А. Б. и ђе но је да обра зац но си да тум 3. сеп тем бар 2014. го ди не и да са др жи по дат ке о А. Б. и 
ње го вој мај ци, као и лич ну анам не зу. Уви дом у спи сак упи са них уче ни ка у ОШ „И. Б.” З. ње го вој мај ци, као и лич ну анам не зу. Уви дом у спи сак упи са них уче ни ка у ОШ „И. Б.” З. 
П. за школ ску 2014/2015. го ди ну, утвр ђе но је да је А. Б. упи сан под ред ним бро јем 146, П. за школ ску 2014/2015. го ди ну, утвр ђе но је да је А. Б. упи сан под ред ним бро јем 146, 
без да ту ма упи са.без да ту ма упи са.

2.2. 2.2. Уви дом у из ја ву пе да го шке аси стент ки ње С. А, утвр ђе но је да је А. Б. за ка зан тер мин за Уви дом у из ја ву пе да го шке аси стент ки ње С. А, утвр ђе но је да је А. Б. за ка зан тер мин за 
те сти ра ње за упис у пр ви раз ред за 3. сеп тем бар 2014. го ди не и да је рас по ре ђен у оде-те сти ра ње за упис у пр ви раз ред за 3. сеп тем бар 2014. го ди не и да је рас по ре ђен у оде-
ље ње 1/6. По ред то га, утвр ђе но је да А. ни је по ха ђао при прем ни пред школ ски про грам, ље ње 1/6. По ред то га, утвр ђе но је да А. ни је по ха ђао при прем ни пред школ ски про грам, 
да је пе да го шка аси стент ки ња оба ве сти ла Х. Б. да је по треб но за ка за ти тер мин за те-да је пе да го шка аси стент ки ња оба ве сти ла Х. Б. да је по треб но за ка за ти тер мин за те-
сти ра ње и упис у пр ви раз ред, као и да је тер мин за ка за ла пе да го шка аси стент ки ња јер сти ра ње и упис у пр ви раз ред, као и да је тер мин за ка за ла пе да го шка аси стент ки ња јер 
мај ка ни је то ура ди ла до 25. ав гу ста 2014. го ди не.мај ка ни је то ура ди ла до 25. ав гу ста 2014. го ди не.

2.3. 2.3. Уви дом у из ја ву пси хо ло шки ње шко ле М. Ш, утвр ђе но је да је А. Б. упи сан у пр ви раз ред Уви дом у из ја ву пси хо ло шки ње шко ле М. Ш, утвр ђе но је да је А. Б. упи сан у пр ви раз ред 
3. сеп тем бра 2014. го ди не, ка да је оба вљен раз го вор са мај ком и ис пи ти ва ње зре ло сти 3. сеп тем бра 2014. го ди не, ка да је оба вљен раз го вор са мај ком и ис пи ти ва ње зре ло сти 
де те та за упис у пр ви раз ред.де те та за упис у пр ви раз ред.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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, до ка зе ко ји су при ло же ни, као и ре ле-ла је у ви ду 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.вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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 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 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 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 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-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 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-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. 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 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 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 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 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-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. но прав но сти. 

3.3. 3.3. 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 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-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-
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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, 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. кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. 

3.4. 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-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 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 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-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, 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 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 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 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, 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 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-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 ња и про пи су је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и 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 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 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-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 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-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. 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. 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-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, од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или на ци ја, од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или 
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, 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 вeрскe или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и 
инвaли дитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг инвaли дитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг 
стaњa, oднoснo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих стaњa, oднoснo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих 
aктивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa aктивнoсти, кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa 
дис кри минaциje. Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa дис кри минaциje. Овај за кон про пи су је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa 
свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или 
oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo 
нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сма тра 
дис кри минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, дис кри минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, 
зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. 

3.6. 3.6. 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 (2009), Вла-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 (2009), Вла-
да Ре пу бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре-да Ре пу бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји и сма ње ње раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по ло жа ја ром ске по пу ла ци је и пу бли ци Ср би ји и сма ње ње 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. Овај до ку мент се, по ред дру гих пи та ња, ба ви и оства ри ва њем оста лог ста нов ни штва. Овај до ку мент се, по ред дру гих пи та ња, ба ви и оства ри ва њем 
пра ва на обра зо ва ње. пра ва на обра зо ва ње. 

3.7. 3.7. У де лу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма ко ји се од но си на ста ње у систeму У де лу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма ко ји се од но си на ста ње у систeму 
oбрaзoвaњa, из ме ђу оста лог, на ве де но је и да су Рoми чeстo излoжeни рaзли чи тим oбли-oбрaзoвaњa, из ме ђу оста лог, на ве де но је и да су Рoми чeстo излoжeни рaзли чи тим oбли-
цимa при кривeнe или oтвoрeнe дис кри минaциje ко ју вр ше шкoлске влaсти, нaстaвни ци, цимa при кривeнe или oтвoрeнe дис кри минaциje ко ју вр ше шкoлске влaсти, нaстaвни ци, 
шкoлскo oсoбље, дру га дeца и рoдитeљи дру ге де це. Стра те ги ја ука зу је на про блем да су 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-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, 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. Та ко ђе, 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. Та ко ђе, 
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ука за но је и на прак су ети ке ти ра ња шко ла са ве ћим бро јем ром ске де це и прак су ро ди-ука за но је и на прак су ети ке ти ра ња шко ла са ве ћим бро јем ром ске де це и прак су ро ди-
те ља ве ћин ског ста нов ни штва да из ових шко ла ис пи су ју де цу, због ста ва да та кве шко-те ља ве ћин ског ста нов ни штва да из ових шко ла ис пи су ју де цу, због ста ва да та кве шко-
ле не ну де до во љан обра зов ни ни во. Као не ке од при о ри те та у по бољ ша њу по ло жа ја ле не ну де до во љан обра зов ни ни во. Као не ке од при о ри те та у по бољ ша њу по ло жа ја 
Ро ма, на зна че но је пра во вре ме но и ефи ка сно укљу чи ва ње ром ске де це у пред школ ско Ро ма, на зна че но је 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 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-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 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-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, по себ но ме ђу вас пи та чи ма, на став ни-су да ма у пред школ ским и школ ским сре ди на ма, по себ но ме ђу вас пи та чи ма, на став ни-
ци ма и осо бљем ових ин сти ту ци ја.ци ма и осо бљем ових ин сти ту ци ја.

3.8. 3.8. Пре ма по да ци ма MICS 2014 са мо 63% де це пред школ ског уз ра ста из ром ских на се ља по-Пре ма по да ци ма MICS 2014 са мо 63% де це пред школ ског уз ра ста из ром ских на се ља по-
ха ђа или је по ха ђа ло при прем ни пред школ ски про грам у од го ва ра ју ћем уз ра сту, са мо 69% ха ђа или је по ха ђа ло при прем ни пред школ ски про грам у од го ва ра ју ћем уз ра сту, са мо 69% 
де це уз ра ста за по ла зак у основ ну шко лу из ром ских на се ља по ха ђа пр ви раз ред основ не де це уз ра ста за по ла зак у основ ну шко лу из ром ских на се ља по ха ђа пр ви раз ред основ не 
шко ле, 85% де це уз ра ста од 6-13 го ди на по ха ђа основ ну шко лу, док 15% де це не иде у шко-шко ле, 85% де це уз ра ста од 6-13 го ди на по ха ђа основ ну шко лу, док 15% де це не иде у шко-
лу. Од укуп ног бро ја де це из ром ских на се ља ко ја упи шу основ ну шко лу, са мо њих 64% је за-лу. Од укуп ног бро ја де це из ром ских на се ља ко ја упи шу основ ну шко лу, са мо њих 64% је за-
вр ши. Да би по сти гла свој пу ни по тен ци јал, свој де ци је по треб но ква ли тет но обра зо ва ње, вр ши. Да би по сти гла свој пу ни по тен ци јал, свој де ци је по треб но ква ли тет но обра зо ва ње, 
ме ђу тим ром ска де ца се не рет ко већ на по чет ку свог шко ло ва ња су сре ћу са не при ја тељ-ме ђу тим ром ска де ца се не рет ко већ на по чет ку свог шко ло ва ња су сре ћу са не при ја тељ-
ским окру же њем и на ла зе се у не јед на ком по ло жа ју, што по ве ћа ва ри зик од пре вре ме ног ским окру же њем и на ла зе се у не јед на ком по ло жа ју, што по ве ћа ва ри зик од пре вре ме ног 
на пу шта ња шко ло ва ња. Због то га шко ла и на став но осо бље има ју по ја ча ну уло гу и оба ве зу на пу шта ња шко ло ва ња. Због то га шко ла и на став но осо бље има ју по ја ча ну уло гу и оба ве зу 
да по ка жу ве ћи сте пен сен зи бил но сти у ра ду са ром ском де цом, као и да учи не све што је у да по ка жу ве ћи сте пен сен зи бил но сти у ра ду са ром ском де цом, као и да учи не све што је у 
њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п ход ну по др шку ка ко би се ром ској де ци пру жи ла јед-њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п ход ну по др шку ка ко би се ром ској де ци пру жи ла јед-
на ка мо гућ ност да ко ри сте сво је за кон ско пра во на обра зо ва ње. на ка мо гућ ност да ко ри сте сво је за кон ско пра во на обра зо ва ње. 

АНА  ЛИ ЗА ПРИ ЛО ГА СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААНА  ЛИ ЗА ПРИ ЛО ГА СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.9. 3.9. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, за да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, за да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је 
да утвр ди да ли је ОШ „И. Б.” у З. дис кри ми ни са ла А. Б. на осно ву лич ног свој ства – при пад-да утвр ди да ли је ОШ „И. Б.” у З. дис кри ми ни са ла А. Б. на осно ву лич ног свој ства – при пад-
но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, не у пи си ва њем де ча ка у пр ви раз ред основ не шко ле и но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, не у пи си ва њем де ча ка у пр ви раз ред основ не шко ле и 
из ја вом за ме ни це ди рек то ра шко ле да „има мно го Ром ске де це и да за А. не ма ме ста”.из ја вом за ме ни це ди рек то ра шко ле да „има мно го Ром ске де це и да за А. не ма ме ста”.

3.10. 3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је и на во де ди рек то ра шко ле да је За ко-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је и на во де ди рек то ра шко ле да је За ко-
ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да се упис у пр ви раз ред ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да се упис у пр ви раз ред 
основ не шко ле вр ши од 1. апри ла до 31. ма ја сва ке го ди не. Ме ђу тим, вре ме у ко је шко ла основ не шко ле вр ши од 1. апри ла до 31. ма ја сва ке го ди не. Ме ђу тим, вре ме у ко је шко ла 
вр ши упис де це у пр ви раз ред ни је утвр ђе но За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња вр ши упис де це у пр ви раз ред ни је утвр ђе но За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња 
и вас пи та ња, као ни дру гим про пи си ма. Пе ри од од по чет ка апри ла до кра ја ма ја је кроз и вас пи та ња, као ни дру гим про пи си ма. Пе ри од од по чет ка апри ла до кра ја ма ја је кроз 
прак су шко ла по стао уста љен пе ри од за упис де це у на ред ну школ ску го ди ну, али не и прак су шко ла по стао уста љен пе ри од за упис де це у на ред ну школ ску го ди ну, али не и 
је ди ни пе ри од ка да се упис мо же из вр ши ти. И у из ја шње њу ди рек то ра је на ве де но да је ди ни пе ри од ка да се упис мо же из вр ши ти. И у из ја шње њу ди рек то ра је на ве де но да 
шко ла упи су је уче ни ке и уче ни це и „ка да сви ро ко ви про ђу, па и у то ку школ ске го ди не”, шко ла упи су је уче ни ке и уче ни це и „ка да сви ро ко ви про ђу, па и у то ку школ ске го ди не”, 
што је и у кон крет ном слу ча ју по твр ђе но, упи сом А. у пр ви раз ред 3. сеп тем бра 2014. што је и у кон крет ном слу ча ју по твр ђе но, упи сом А. у пр ви раз ред 3. сеп тем бра 2014. 
го ди не. Оста ло је, ме ђу тим, не ја сно из ко јих раз ло га шко ла ни је из вр ши ла те сти ра ње го ди не. Оста ло је, ме ђу тим, не ја сно из ко јих раз ло га шко ла ни је из вр ши ла те сти ра ње 
де ча ка или бар за ка за ла тер мин за те сти ра ње и упи са ла га у пр ви раз ред у ју ну 2014. го-де ча ка или бар за ка за ла тер мин за те сти ра ње и упи са ла га у пр ви раз ред у ју ну 2014. го-
ди не ка да је, пре ма на во ди ма из при ту жбе Х. Б. до ла зи ла у шко лу да упи ше де те. ди не ка да је, пре ма на во ди ма из при ту жбе Х. Б. до ла зи ла у шко лу да упи ше де те. 

3.11. 3.11. У из ја шње њу ди рек то ра шко ле, оспо ре но је да је Х. Б. упи са ла си на у пр ви раз ред у ју ну У из ја шње њу ди рек то ра шко ле, оспо ре но је да је Х. Б. упи са ла си на у пр ви раз ред у ју ну 
2014. го ди не, с об зи ром да је упис за вр шен 31. ма ја. На ве де но је да је А. Б. упи сан у пр ви 2014. го ди не, с об зи ром да је упис за вр шен 31. ма ја. На ве де но је да је А. Б. упи сан у пр ви 
раз ред, и то 3. сеп тем бра 2014. го ди не јер А. Б. ни је при ја вљен ра ни је ни ти до ве ден на раз ред, и то 3. сеп тем бра 2014. го ди не јер А. Б. ни је при ја вљен ра ни је ни ти до ве ден на 
те сти ра ње код пе да го га, због че га ни је мо гао да бу де на ли сти уче ни ка пр вог раз ре да те сти ра ње код пе да го га, због че га ни је мо гао да бу де на ли сти уче ни ка пр вог раз ре да 
1. сеп тем бра. Ови на во ди ди рек то ра пот кре пље ни су са гла сним ис ка зи ма пе да го шке 1. сеп тем бра. Ови на во ди ди рек то ра пот кре пље ни су са гла сним ис ка зи ма пе да го шке 
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аси стент ки ње С. А. и пси хо ло шки ње М. Ш. Пе да го шка аси стент ки ња је на ве ла да је за-аси стент ки ње С. А. и пси хо ло шки ње М. Ш. Пе да го шка аси стент ки ња је на ве ла да је за-
ка за ла те сти ра ње де ча ка код пе да го га шко ле за 3. сеп тем бар 2014. го ди не, јер мај ка ка за ла те сти ра ње де ча ка код пе да го га шко ле за 3. сеп тем бар 2014. го ди не, јер мај ка 
до 25. ав гу ста 2014. го ди не ни је за ка за ла тер мин за те сти ра ње. Та ко ђе, пси хо ло шки ња до 25. ав гу ста 2014. го ди не ни је за ка за ла тер мин за те сти ра ње. Та ко ђе, пси хо ло шки ња 
шко ле је по твр ди ла да је де чак те сти ран 3. сеп тем бра 2014. го ди не и на кнад но упи сан шко ле је по твр ди ла да је де чак те сти ран 3. сеп тем бра 2014. го ди не и на кнад но упи сан 
у пр ви раз ред. За ове на во де по ну ђе ни су до ка зи, и то: фо то ко пи ја до ку мен та По да ци о у пр ви раз ред. За ове на во де по ну ђе ни су до ка зи, и то: фо то ко пи ја до ку мен та По да ци о 
уче ни ку-пр ва ку и спи сак упи са них уче ни ка у основ ну шко лу школ ске 2014/2015. го ди не, уче ни ку-пр ва ку и спи сак упи са них уче ни ка у основ ну шко лу школ ске 2014/2015. го ди не, 
из ко јих се ви ди да је А. Б. упи сан у пр ви раз ред 3. сеп тем бра 2014. го ди не.из ко јих се ви ди да је А. Б. упи сан у пр ви раз ред 3. сеп тем бра 2014. го ди не.

3.12. 3.12. Што се ти че на во да из при ту жбе да је за ме ни ца ди рек то ра шко ле на вод но из ја ви ла да Што се ти че на во да из при ту жбе да је за ме ни ца ди рек то ра шко ле на вод но из ја ви ла да 
у шко ли „има мно го Ром ске де це и да за А. не ма ме ста”, По ве ре ни ца кон ста ту је да ни су у шко ли „има мно го Ром ске де це и да за А. не ма ме ста”, По ве ре ни ца кон ста ту је да ни су 
из не ти до ка зи у при лог овог на во да, па се не мо же утвр ди ти да ли је ова ква из ја ва да та. из не ти до ка зи у при лог овог на во да, па се не мо же утвр ди ти да ли је ова ква из ја ва да та. 

3.13. 3.13. Има ју ћи у ви ду све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-Има ју ћи у ви ду све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон-
ста ту је да су до ка зи ко је је ОШ „И. Б.” З. П. пру жи ли до вољ но осно ва за за кљу чак да шко-ста ту је да су до ка зи ко је је ОШ „И. Б.” З. П. пру жи ли до вољ но осно ва за за кљу чак да шко-
ла ни је од би ла да упи ше А. у пр ви раз ред, као и да је пру же но ра зум но обра зло же ње ла ни је од би ла да упи ше А. у пр ви раз ред, као и да је пру же но ра зум но обра зло же ње 
за што А. ни је био на спи ску уче ни ка пр вог раз ре да 1. сеп тем бра 2014. го ди не.за што А. ни је био на спи ску уче ни ка пр вог раз ре да 1. сеп тем бра 2014. го ди не.

3.14. 3.14. Има ју ћи све на ве де но у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да Има ју ћи све на ве де но у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да 
ни је утвр ђе но да је ОШ „И. Б.” у З. П. дис кри ми ни са ла А. Б. при ли ком упи са у пр ви раз ред ни је утвр ђе но да је ОШ „И. Б.” у З. П. дис кри ми ни са ла А. Б. при ли ком упи са у пр ви раз ред 
основ не шко ле на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни.основ не шко ле на осно ву при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

У по ступ ку ко ји је спро ве ден про тив ОШ „И. Б.” З. П, ни је утвр ђе но да је при ли ком упи са У по ступ ку ко ји је спро ве ден про тив ОШ „И. Б.” З. П, ни је утвр ђе но да је при ли ком упи са 
у пр ви раз ред основ не шко ле А. Б. дис кри ми ни сан на осно ву лич ног свој ства – при пад но сти у пр ви раз ред основ не шко ле А. Б. дис кри ми ни сан на осно ву лич ног свој ства – при пад но сти 
ром ској на ци о нал ној ма њи ни.ром ској на ци о нал ној ма њи ни.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба М. Б. про тив до ма здра вља због дис кри ми на ци јеПри ту жба М. Б. про тив до ма здра вља због дис кри ми на ци је
по осно ву ет нич ког по ре кла у обла сти здрав стве не за шти тепо осно ву ет нич ког по ре кла у обла сти здрав стве не за шти те

бр. 07-00-519/2013-02 да тум: 16.3.2015.бр. 07-00-519/2013-02 да тум: 16.3.2015.

М ишљ ењеМ ишљ ење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Б, коју je у њено име поднела ишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Б, коју je у њено име поднела 
мајка Х. Б, против Дома здравља З. У притужби је наведено да је Х. Б. покушала мајка Х. Б, против Дома здравља З. У притужби је наведено да је Х. Б. покушала 

да у Дому здравља З. отвори здравствени картон ћерки М, а да јој је медицинска сестра да у Дому здравља З. отвори здравствени картон ћерки М, а да јој је медицинска сестра 
на шалтеру рекла да „иде одакле је дошла и да јој тамо отворе здравствени картон”, на шалтеру рекла да „иде одакле је дошла и да јој тамо отворе здравствени картон”, 
да М. и даље нема отворен здравствени картон и да због тога није примила ниједну да М. и даље нема отворен здравствени картон и да због тога није примила ниједну 
вакцину, као и да је не обилази патронажна сестра. У изјашњењу Дома здравља З. вакцину, као и да је не обилази патронажна сестра. У изјашњењу Дома здравља З. 
наведено је да М. Б. нема здравствени картон ни здравствену књижицу у Здравственој наведено је да М. Б. нема здравствени картон ни здравствену књижицу у Здравственој 
станици К, да је примљена 29. априла 2013. године и да јој је дата терапија, а после станици К, да је примљена 29. априла 2013. године и да јој је дата терапија, а после 
тога је мајка више није доводила. У поступку није утврђено шта се тачно десило на тога је мајка више није доводила. У поступку није утврђено шта се тачно десило на 
шалтеру, односно, подноситељка притужбе није доставила доказе који поткрепљују шалтеру, односно, подноситељка притужбе није доставила доказе који поткрепљују 
наводе о изјави медицинске сестре, те није утврђено шта је медицинска сестра том наводе о изјави медицинске сестре, те није утврђено шта је медицинска сестра том 
приликом изговорила. Даље, у току поступка утврђено је да М. Б. нема отворен приликом изговорила. Даље, у току поступка утврђено је да М. Б. нема отворен 
здравствени картон, а Дом здравља З. није пружио доказе да постоје објективни и здравствени картон, а Дом здравља З. није пружио доказе да постоје објективни и 
оправдани разлози због којих М. Б. није отворен здравствени картон. Повереница за оправдани разлози због којих М. Б. није отворен здравствени картон. Повереница за 
заштиту равноправности дала је мишљење да је Дом здравља З, неотварањем здравзаштиту равноправности дала је мишљење да је Дом здравља З, неотварањем здрав-
ственог картона М. Б, извршио акт дискриминације на основу припадности ромској ственог картона М. Б, извршио акт дискриминације на основу припадности ромској 
националној мањини. Повереница за заштиту равноправности препоручила је Дому националној мањини. Повереница за заштиту равноправности препоручила је Дому 
здравља З. и в.д. директорки К. У, као одговорном лицу, да предузму све потребне здравља З. и в.д. директорки К. У, као одговорном лицу, да предузму све потребне 
мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према М. Б, да ормере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према М. Б, да ор-
ганизују обуку за све запослене у Дому здравља З. на тему дискриминације у здравству, ганизују обуку за све запослене у Дому здравља З. на тему дискриминације у здравству, 
са циљем сензибилисања и едуковања здравствених радника за рад са ромском поса циљем сензибилисања и едуковања здравствених радника за рад са ромском по-
пулацијом, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не пулацијом, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не 
крше антидискриминационе прописе.крше антидискриминационе прописе.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. но вем бра 2014. го ди не обра-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се 14. но вем бра 2014. го ди не обра-
ти ла Х. Б, у име сво је ма ло лет не ћер ке М. Б, про тив До ма здра вља З.ти ла Х. Б, у име сво је ма ло лет не ћер ке М. Б, про тив До ма здра вља З.

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:

да је Х. Б. Ром ки ња, са мо хра на мај ка и да жи ви у ста ну у З. П, као ко ри сни ца ста на за да је Х. Б. Ром ки ња, са мо хра на мај ка и да жи ви у ста ну у З. П, као ко ри сни ца ста на за 
со ци јал но ста но ва ње;со ци јал но ста но ва ње;

да је М. Б. ро ђе на 15. фе бру а ра 2013. го ди не на те ри то ри ји оп шти не Ра ко ви ца и да да је М. Б. ро ђе на 15. фе бру а ра 2013. го ди не на те ри то ри ји оп шти не Ра ко ви ца и да 
због про бле ма са при ја вом ста на, јед но вре ме по сле ро ђе ња ни је има ла здрав стве-због про бле ма са при ја вом ста на, јед но вре ме по сле ро ђе ња ни је има ла здрав стве-
ну књи жи цу;ну књи жи цу;
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да је Х. Б, ка да је до би ла здрав стве ну књи жи цу за де те, оти шла са М. у Дом здра вља да је Х. Б, ка да је до би ла здрав стве ну књи жи цу за де те, оти шла са М. у Дом здра вља 
З, а ме ди цин ска се стра на шал те ру јој је ре кла да „иде ода кле је до шла и да јој та мо З, а ме ди цин ска се стра на шал те ру јој је ре кла да „иде ода кле је до шла и да јој та мо 
отво ре здрав стве ни кар тон” за де те;отво ре здрав стве ни кар тон” за де те;

да М. Б. не ма отво рен здрав стве ни кар тон, да због то га ни је при ми ла ни јед ну вак ци-да М. Б. не ма отво рен здрав стве ни кар тон, да због то га ни је при ми ла ни јед ну вак ци-
ну, ни ти је оби ла зи па тро на жна се стра;ну, ни ти је оби ла зи па тро на жна се стра;

да сма тра да је дис кри ми ни са на за то што је са мо хра на мај ка, за то што је там ни је пу-да сма тра да је дис кри ми ни са на за то што је са мо хра на мај ка, за то што је там ни је пу-
ти и ром ске на ци о нал но сти и за то што жи ви у тзв. „со ци јал ном ста ну”.ти и ром ске на ци о нал но сти и за то што жи ви у тзв. „со ци јал ном ста ну”.

1.3. 1.3. У до пу ни при ту жбе, у те ле фон ском раз го во ру са за по сле ном у Струч ној слу жби По ве ре-У до пу ни при ту жбе, у те ле фон ском раз го во ру са за по сле ном у Струч ној слу жби По ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти 3. фе бру а ра 2015. го ди не, Х. Б. је из ја ви ла да се до га ђај ни ка за за шти ту рав но прав но сти 3. фе бру а ра 2015. го ди не, Х. Б. је из ја ви ла да се до га ђај 
опи сан у при ту жби до го дио по чет ком 2014. го ди не, да је два пу та од ла зи ла у Дом здра-опи сан у при ту жби до го дио по чет ком 2014. го ди не, да је два пу та од ла зи ла у Дом здра-
вља З. и да је оба пу та ме ди цин ска се стра на шал те ру би ла вр ло не при јат на и не љу ба зна вља З. и да је оба пу та ме ди цин ска се стра на шал те ру би ла вр ло не при јат на и не љу ба зна 
пре ма њој. Та ко ђе, Х. Б. на ве ла је да је ле кар ка пру жи ла М. по треб ну здрав стве ну не гу и пре ма њој. Та ко ђе, Х. Б. на ве ла је да је ле кар ка пру жи ла М. по треб ну здрав стве ну не гу и 
упу ти ла је да уко ли ко де те ту не бу де бо ље, до ђе ди рект но код ње и да не иде на шал тер.упу ти ла је да уко ли ко де те ту не бу де бо ље, до ђе ди рект но код ње и да не иде на шал тер.

1.4. 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-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 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. До му здра вља З. упу ћен је зах тев 3. де цем бра 2014. го ди не да за бра ни дис кри ми на ци је. До му здра вља З. упу ћен је зах тев 3. де цем бра 2014. го ди не да 
се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из при ту жбе. се у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма из при ту жбе. 
Дом здра вља З. до ста вио је 20. фе бру а ра 2015. го ди не из ја шње ње в. д. ди рек тор ке др К. У.Дом здра вља З. до ста вио је 20. фе бру а ра 2015. го ди не из ја шње ње в. д. ди рек тор ке др К. У.

1.5. 1.5. У из ја шње њу До ма здра вља З, из ме ђу оста лог је на ве де но:У из ја шње њу До ма здра вља З, из ме ђу оста лог је на ве де но:

да де те М. Б. не ма здрав стве ни кар тон ни здрав стве ну књи жи цу у Здрав стве ној ста-да де те М. Б. не ма здрав стве ни кар тон ни здрав стве ну књи жи цу у Здрав стве ној ста-
ни ци К, да је при мље на 29. апри ла 2013. го ди не са ди јаг но зом R 05 – ка шаљ, да је ни ци К, да је при мље на 29. апри ла 2013. го ди не са ди јаг но зом R 05 – ка шаљ, да је 
ор ди ни ра на си руп ја гор че ви на и дат је са вет мај ци;ор ди ни ра на си руп ја гор че ви на и дат је са вет мај ци;

да се Дом здра вља З. при др жа ва од ре да ба За ко на о оства ри ва њу пра ва на здрав-да се Дом здра вља З. при др жа ва од ре да ба За ко на о оства ри ва њу пра ва на здрав-
стве ну за шти ту де це, труд ни ца и по ро ди ља, ко јим је пред ви ђе но да де ца, труд ни це стве ну за шти ту де це, труд ни ца и по ро ди ља, ко јим је пред ви ђе но да де ца, труд ни це 
и по ро ди ље оства ру ју пра во на здрав стве ну за шти ту у са др жи ни, оби му и стан дар ду и по ро ди ље оства ру ју пра во на здрав стве ну за шти ту у са др жи ни, оби му и стан дар ду 
ко ји су при хва ће ни оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем;ко ји су при хва ће ни оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем;

да де ца оства ру ју пра во на здрав стве ну за шти ту без об зи ра да ли им је отво рен да де ца оства ру ју пра во на здрав стве ну за шти ту без об зи ра да ли им је отво рен 
здрав стве ни кар тон, од но сно да ли има ју здрав стве ну ле ги ти ма ци ју;здрав стве ни кар тон, од но сно да ли има ју здрав стве ну ле ги ти ма ци ју;

да пре ма по сто је ћој еви ден ци ји М. Б. ви ше ни је до во ђе на у Слу жбу за здрав стве ну да пре ма по сто је ћој еви ден ци ји М. Б. ви ше ни је до во ђе на у Слу жбу за здрав стве ну 
за шти ту де це ЗС К, од но сно, да у пе ри о ду од 29. апри ла 2013. го ди не до да на да ва ња за шти ту де це ЗС К, од но сно, да у пе ри о ду од 29. апри ла 2013. го ди не до да на да ва ња 
из ја шње ња, не ма еви ден ти ра не по се те на име М. Б.;из ја шње ња, не ма еви ден ти ра не по се те на име М. Б.;

да у при ту жби ни је на ве де но ка да је ре гу ли са на здрав стве на књи жи ца за де те, ни да у при ту жби ни је на ве де но ка да је ре гу ли са на здрав стве на књи жи ца за де те, ни 
ка да су за по сле ни, на вод но од би ли да отво ре здрав стве ни кар тон де те ту;ка да су за по сле ни, на вод но од би ли да отво ре здрав стве ни кар тон де те ту;

да из све га из ло же ног, у по ступ ку по до пи су По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти да из све га из ло же ног, у по ступ ку по до пи су По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти 
бро ја 07-00-519/2014-02 ни су на шли да је у кон крет ном слу ча ју до шло до дис кри ми-бро ја 07-00-519/2014-02 ни су на шли да је у кон крет ном слу ча ју до шло до дис кри ми-
на ци је по би ло ком осно ву, па је в. д. ди рек тор ка До ма здра вља до не ла за кљу чак на ци је по би ло ком осно ву, па је в. д. ди рек тор ка До ма здра вља до не ла за кљу чак 
да у До му здра вља З, ЗС К, Слу жба за здрав стве ну за шти ту де це при ли ком пре гле да да у До му здра вља З, ЗС К, Слу жба за здрав стве ну за шти ту де це при ли ком пре гле да 
и пру жа ња здрав стве них услу га М. Б. „ни је над њом из вр ши ла не по сред ну или по-и пру жа ња здрав стве них услу га М. Б. „ни је над њом из вр ши ла не по сред ну или по-
сред ну дис кри ми на ци ју”, по би ло ком осно ву.сред ну дис кри ми на ци ју”, по би ло ком осно ву.

1.6. 1.6. У при ло гу из ја шње ња До ма здра вља З. до ста вље на је фо то ко пи ја књи ге про ла зни ка У при ло гу из ја шње ња До ма здра вља З. до ста вље на је фо то ко пи ја књи ге про ла зни ка 
Слу жбе за здрав стве ну за шти ту де це ЗС К.Слу жбе за здрав стве ну за шти ту де це ЗС К.
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2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу утвр ђе но је да је Х. Б. по чет ком 2014. го ди не по ку ша ла да у До му Уви дом у при ту жбу утвр ђе но је да је Х. Б. по чет ком 2014. го ди не по ку ша ла да у До му 
здра вља З. отво ри здрав стве ни кар тон сво јој ма ло лет ној ћер ки М. Б.здра вља З. отво ри здрав стве ни кар тон сво јој ма ло лет ној ћер ки М. Б.

2.2. 2.2. Уви дом у фо то ко пи ју књи ге про ла зни ка Слу жбе за здрав стве ну за шти ту де це ЗС К. утвр-Уви дом у фо то ко пи ју књи ге про ла зни ка Слу жбе за здрав стве ну за шти ту де це ЗС К. утвр-
ђе но је да М. Б. при мље на код ле ка ра 29. апри ла 2013. го ди не, да је пру жа ње услу ге ђе но је да М. Б. при мље на код ле ка ра 29. апри ла 2013. го ди не, да је пру жа ње услу ге 
за ве де но под бро јем 89 са бе ле шком „не ма кар тон ни књи жи цу” и са не чит ким бе ле-за ве де но под бро јем 89 са бе ле шком „не ма кар тон ни књи жи цу” и са не чит ким бе ле-
шка ма у ко ло на ма „ди јаг но за” и „те ра пи ја”.шка ма у ко ло на ма „ди јаг но за” и „те ра пи ја”.

2.3. 2.3. Утвр ђе но је да Х. Б. и ње на по ро ди ца жи ве у ста ну у З. П, као ко ри сни ци ста на за со ци јал-Утвр ђе но је да Х. Б. и ње на по ро ди ца жи ве у ста ну у З. П, као ко ри сни ци ста на за со ци јал-
но ста но ва ње.но ста но ва ње.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

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

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. Кон вен ци ја о пра ви ма де те та у чл. 2. про пи су је да ће стра не уго вор ни це по што ва ти и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 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-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, 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 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-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 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-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, 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 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 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-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 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 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-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-
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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-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 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.здрав стве не за шти те.

3.4. 3.4. 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-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, 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 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-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-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 них ма њи на ра ди оства ри ва ња пот пу не рав но прав но сти и чи по себ на за шти та на ци о нал них ма њи на 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. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је га ран то ва но је пра во на здрав-очу ва ња њи хо вог иден ти те та. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је га ран то ва но је пра во на здрав-
стве ну за шти ту, и то та ко што је од ред ба ма чл. 68. про пи са но да де ца оства ру ју здрав-стве ну за шти ту, и то та ко што је од ред ба ма чл. 68. про пи са но 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.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.

3.5. 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-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-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-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 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 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-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-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, 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 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 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-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 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 чла на 6. ко јом је про пи са но да не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ако се је и од ред ба чла на 6. ко јом 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 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 или су ста вље ни у не-си ту а ци ји, би ло ко јим ак том, рад њом или про пу шта њем, ста вља 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.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.

3.6. 3.6. За кон о здрав стве ној за шти ти у чл. 19. про пи су је на че ло при сту пач но сти здрав стве не за-За кон о здрав стве ној за шти ти 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 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 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. 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 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-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 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-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-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 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 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-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 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.мо гу ћи стан дард здра вља и здрав стве не за шти те.

3.7. 3.7. Од ред ба ма чл. 6. За ко на о пра ви ма па ци је на та про пи са но је да па ци јент има пра во на Од ред ба ма чл. 6. За ко на о пра ви ма па ци је на та про пи са но је да па ци јент има пра во на 
до ступ ну и ква ли тет ну здрав стве ну за шти ту, у скла ду са сво јим здрав стве ним ста њем, до ступ ну и ква ли тет ну здрав стве ну за шти ту, у скла ду са сво јим здрав стве ним ста њем, 
а у гра ни ца ма ма те ри јал них мо гућ но сти си сте ма здрав стве не за шти те, док је у ста ву а у гра ни ца ма ма те ри јал них мо гућ но сти си сте ма здрав стве не за шти те, док је у ста ву 
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2. про пи са но да у по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за шти те, па ци јент има пра во на 2. про пи са но да у по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за шти те, па ци јент има пра во на 
јед нак при ступ здрав стве ној слу жби, без дис кри ми на ци је у од но су на фи нан сиј ске мо-јед нак при ступ здрав стве ној слу жби, без дис кри ми на ци је у од но су на фи нан сиј ске мо-
гућ но сти, ме сто ста но ва ња, вр сту обо ље ња, вре ме при сту па здрав стве ној слу жби или у гућ но сти, ме сто ста но ва ња, вр сту обо ље ња, вре ме при сту па здрав стве ној слу жби или у 
од но су на не ку дру гу раз ли чи тост ко ја мо же да бу де узрок дис кри ми на ци је. од но су на не ку дру гу раз ли чи тост ко ја мо же да бу де узрок дис кри ми на ци је. 

3.8. 3.8. 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 (2009), 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 (2009), 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма Вла да Ре пу бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји и сма ње ње раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по ло жа ја ром ске по пу ла-у Ре пу бли ци Ср би ји и сма ње ње 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. Овај до ку мент се, по ред дру гих пи та ња, ба ви и пи та њем ци је и оста лог ста нов ни штва. Овај до ку мент се, по ред дру гих пи та ња, ба ви и пи та њем 
здрав стве не за шти те при пад ни ка ром ске по пу ла ци је, те је као оп шти циљ по ста вље но здрав стве не за шти те при пад ни ка ром ске по пу ла ци је, те је као оп шти циљ по ста вље но 
уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, а као је дан од спе ци фич них ци ље ва од ре ђе но је уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, а као је дан од спе ци фич них ци ље ва од ре ђе но је 
и по бољ ша ње до ступ но сти здрав стве не за шти те ром ске по пу ла ци је.и по бољ ша ње до ступ но сти здрав стве не за шти те ром ске по пу ла ци је.

АНА  ЛИ ЗА ПРИ ТУ ЖБЕ СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААНА  ЛИ ЗА ПРИ ТУ ЖБЕ СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.9. 3.9. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, по треб но је утвр ди ти да ли је ме ди цин ска се стра Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе, по треб но је утвр ди ти да ли је ме ди цин ска се стра 
за по сле на у До му здра вља З. ре кла Х. Б. да „иде ода кле је до шла и да јој та мо отво ре за по сле на у До му здра вља З. ре кла Х. Б. да „иде ода кле је до шла и да јој та мо отво ре 
здрав стве ни кар тон”, као и да ли је нео тва ра ње здрав стве ног кар то на ма ло лет ној М. Б. здрав стве ни кар тон”, као и да ли је нео тва ра ње здрав стве ног кар то на ма ло лет ној М. Б. 
за сно ва но на ње ном лич ном свој ству – при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни. за сно ва но на ње ном лич ном свој ству – при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни. 

3.10. 3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ред ба ма чла на 45. За ко на о за-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ред ба ма чла на 45. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је про пи са но пра ви ло о пре ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма бра ни дис кри ми на ци је про пи са но пра ви ло о пре ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма 
овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си тељ ка при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват-овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си тељ ка при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват-
ним да је Дом здра вља З. из вр шио акт дис кри ми на ци је М. Б, и то из ја вом ме ди цин ске ним да је Дом здра вља З. из вр шио акт дис кри ми на ци је М. Б, и то из ја вом ме ди цин ске 
се стре да Х. Б. „иде ода кле је до шла и да јој та мо отво ре здрав стве ни кар тон” за де те, се стре да Х. Б. „иде ода кле је до шла и да јој та мо отво ре здрав стве ни кар тон” за де те, 
као и про пу шта њем да јој отво ри здрав стве ни кар тон. Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва-као и про пу шта њем да јој отво ри здрав стве ни кар тон. Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва-
ња да до по вре да на че ла рав но прав но сти ни је до шло, ле жи на здрав стве ној уста но ви. ња да до по вре да на че ла рав но прав но сти ни је до шло, ле жи на здрав стве ној уста но ви. 
По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да Х. Б. ни је до ста ви ла ни је дан до каз ко ји пот кре пљу је По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да Х. Б. ни је до ста ви ла ни је дан до каз ко ји пот кре пљу је 
на во де о из ја ви ме ди цин ске се стре, те се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти шта је тач-на во де о из ја ви ме ди цин ске се стре, те се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти шта је тач-
но из го во ри ла ме ди цин ска се стра на шал те ру До ма здра вља З, од но сно, не мо же се но из го во ри ла ме ди цин ска се стра на шал те ру До ма здра вља З, од но сно, не мо же се 
утвр ди ти да ли је ре кла Х. Б. да „иде ода кле је до шла и да јој та мо отво ре здрав стве ни утвр ди ти да ли је ре кла Х. Б. да „иде ода кле је до шла и да јој та мо отво ре здрав стве ни 
кар тон”. Ме ђу тим, без об зи ра на чи ње ни цу да ни је утвр ђе на са др жи на раз го во ра из ме-кар тон”. Ме ђу тим, без об зи ра на чи ње ни цу да ни је утвр ђе на са др жи на раз го во ра из ме-
ђу ме ди цин ске се стре и Х. Б, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је акт ђу ме ди цин ске се стре и Х. Б, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је акт 
дис кри ми на ци је учи њен ве ро ват ним, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на-дис кри ми на ци је учи њен ве ро ват ним, у сми слу чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на-
ци је, с об зи ром да је у по ступ ку утвр ђе но да М. Б. не ма отво рен здрав стве ни кар тон у ци је, с об зи ром да је у по ступ ку утвр ђе но да М. Б. не ма отво рен здрав стве ни кар тон у 
До му здра вља З. Има ју ћи то у ви ду, по треб но је утвр ди ти да ли чи ње ни це и до ка зи ко је До му здра вља З. Има ју ћи то у ви ду, по треб но је утвр ди ти да ли чи ње ни це и до ка зи ко је 
је уста но ва по ну ди ла у при лог тврд њи да ни је из вр шен акт дис кри ми на ци је, пру жа ју до-је уста но ва по ну ди ла у при лог тврд њи да ни је из вр шен акт дис кри ми на ци је, пру жа ју до-
вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих М. Б. вољ но осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих М. Б. 
ни је отво рен здрав стве ни кар тон. ни је отво рен здрав стве ни кар тон. 

3.11. 3.11. Ме ђу стра на ма је спор но ка да се де сио до га ђај опи сан у при ту жби, од но сно, ка да је Х. Б. Ме ђу стра на ма је спор но ка да се де сио до га ђај опи сан у при ту жби, од но сно, ка да је Х. Б. 
по ку ша ла да отво ри здрав стве ни кар тон за М. Под но си тељ ка при ту жбе на ве ла је у до-по ку ша ла да отво ри здрав стве ни кар тон за М. Под но си тељ ка при ту жбе на ве ла је у до-
пу ни при ту жбе, да се то до го ди ло по чет ком 2014. го ди не. У из ја шње њу До ма здра вља пу ни при ту жбе, да се то до го ди ло по чет ком 2014. го ди не. У из ја шње њу До ма здра вља 
З. на ве де но је да не по сто ји еви ден ци ја да је Х. Б. до во ди ла де те по сле 29. апри ла 2013. З. на ве де но је да не по сто ји еви ден ци ја да је Х. Б. до во ди ла де те по сле 29. апри ла 2013. 
го ди не. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да у кон крет ном слу ча ју ни је од го ди не. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да у кон крет ном слу ча ју ни је од 
пре суд ног зна ча ја утвр ђи ва ње тач ног вре ме на до ла ска Х. Б. у Дом здра вља З. Не спор но пре суд ног зна ча ја утвр ђи ва ње тач ног вре ме на до ла ска Х. Б. у Дом здра вља З. Не спор но 
је да је Х. Б. би ла у До му здра вља З. 29. апри ла 2013. го ди не, са де те том ко је је та да има-је да је Х. Б. би ла у До му здра вља З. 29. апри ла 2013. го ди не, са де те том ко је је та да има-
ло два ме се ца. С об зи ром да Х. Б. жи ви на те ри то ри ји оп шти не ко ја при па да До му здра-ло два ме се ца. С об зи ром да Х. Б. жи ви на те ри то ри ји оп шти не ко ја при па да До му здра-
вља З, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су за по сле ни у до му здра вља вља З, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су за по сле ни у до му здра вља 
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том при ли ком мо гли да отво ре кар тон за М, као и да про ве ре да ли је де те вак ци ни са но, том при ли ком мо гли да отво ре кар тон за М, као и да про ве ре да ли је де те вак ци ни са но, 
од но сно, да пре ду зму све по треб не ме ре да се де те ту обез бе ди аде кват на здрав стве-од но сно, да пре ду зму све по треб не ме ре да се де те ту обез бе ди аде кват на здрав стве-
на за шти та. При то ме, тре ба има ти у ви ду да Дом здра вља З. ни је оспо ра вао на во де из на за шти та. При то ме, тре ба има ти у ви ду да Дом здра вља З. ни је оспо ра вао на во де из 
при ту жбе о из ја ви ме ди цин ске се стре, ни ти је об ја шња вао из ко јих раз ло га де те не ма при ту жбе о из ја ви ме ди цин ске се стре, ни ти је об ја шња вао из ко јих раз ло га де те не ма 
отво рен здрав стве ни кар тон. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да не-отво рен здрав стве ни кар тон. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да не-
ма раз ло га да до во ди у сум њу на во де Х. Б. да је по ку ша ла да отво ри здрав стве ни кар тон ма раз ло га да до во ди у сум њу на во де Х. Б. да је по ку ша ла да отво ри здрав стве ни кар тон 
М. у над ле жном до му здра вља, по себ но ако се узму у об зир са зна ња из пред ме та ко ји М. у над ле жном до му здра вља, по себ но ако се узму у об зир са зна ња из пред ме та ко ји 
је во ђен пред По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти бр. 07-00-519/2014-02, из ко јег је во ђен пред По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти бр. 07-00-519/2014-02, из ко јег 
про из ла зи да Х. Б. до во ди сво је ста ри је де те у овај дом здра вља. Због то га По ве ре ни ца про из ла зи да Х. Б. до во ди сво је ста ри је де те у овај дом здра вља. Због то га По ве ре ни ца 
кон ста ту је да на во ди из из ја шње ња До ма здра вља З, да по сле 29. апри ла 2013. го ди не кон ста ту је да на во ди из из ја шње ња До ма здра вља З, да по сле 29. апри ла 2013. го ди не 
не по сто ји упи са но да је М. Б. до ла зи ла, ни су до вољ ни да оспо ре на во де из при ту жбе не по сто ји упи са но да је М. Б. до ла зи ла, ни су до вољ ни да оспо ре на во де из при ту жбе 
да је Х. Б. по ку ша ла да отво ри здрав стве ни кар тон, већ евен ту ал но по ка зу ју да М. Б. ни је да је Х. Б. по ку ша ла да отво ри здрав стве ни кар тон, већ евен ту ал но по ка зу ју да М. Б. ни је 
пру жа на здрав стве на услу га по сле на ве де ног да ту ма.пру жа на здрав стве на услу га по сле на ве де ног да ту ма.

3.12. 3.12. Да ље, у из ја шње њу До ма здра вља не ма на во да ко ји би об ја сни ли из ко јих раз ло га де-Да ље, у из ја шње њу До ма здра вља не ма на во да ко ји би об ја сни ли из ко јих раз ло га де-
те ту ни је отво рен здрав стве ни кар тон, а у пи та њу је де те ко је има пре би ва ли ште на те ту ни је отво рен здрав стве ни кар тон, а у пи та њу је де те ко је има пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји оп шти не за ко ју је над ле жан Дом здра вља З, и за ко је по сто ји еви ден ци ја те ри то ри ји оп шти не за ко ју је над ле жан Дом здра вља З, и за ко је по сто ји еви ден ци ја 
да је би ло на пре гле ду у До му здра вља З. и да му је да та те ра пи ја, али је ова по се та да је би ло на пре гле ду у До му здра вља З. и да му је да та те ра пи ја, али је ова по се та 
за ве де на у књи зи про ла зних па ци је на та. На и ме, од ред ба ма За ко на о еви ден ци ја ма у за ве де на у књи зи про ла зних па ци је на та. На и ме, од ред ба ма За ко на о еви ден ци ја ма у 
обла сти здрав стве не за шти те про пи са но је да у основ ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју, из-обла сти здрав стве не за шти те про пи са но је да у основ ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју, из-
ме ђу оста лог, спа да здрав стве ни кар тон, ко ји во ди здрав стве на уста но ва по обла сти ма ме ђу оста лог, спа да здрав стве ни кар тон, ко ји во ди здрав стве на уста но ва по обла сти ма 
здрав стве не за шти те, за сва ког па ци јен та ко ме пру жа здрав стве ну за шти ту, осим за про-здрав стве не за шти те, за сва ког па ци јен та ко ме пру жа здрав стве ну за шти ту, осим за про-
ла зне бо ле сни ке, а Пра вил ни ком о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња пра ва из оба ве зног ла зне бо ле сни ке, а Пра вил ни ком 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 про пи са но је да оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту здрав стве ног оси гу ра ња про пи са но је да оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту 
у здрав стве ној уста но ви, од но сно, код дру гог да ва о ца здрав стве них услу га, ко ји има се-у здрав стве ној уста но ви, од но сно, код дру гог да ва о ца здрав стве них услу га, ко ји има се-
ди ште на под руч ју ма тич не фи ли ја ле са ко јим је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве-ди ште на под руч ју ма тич не фи ли ја ле са ко јим је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве-
не за шти те. Ме ђу тим, Дом здра вља З. ни је се из ја снио из ко јих раз ло га де те ту М. Б. ни је не за шти те. Ме ђу тим, Дом здра вља З. ни је се из ја снио из ко јих раз ло га де те ту М. Б. ни је 
од ре ђен пе ди ја тар и отво рен здрав стве ни кар тон. На да ље, у из ја шње њу До ма здра вља од ре ђен пе ди ја тар и отво рен здрав стве ни кар тон. На да ље, у из ја шње њу До ма здра вља 
З. на ве де но је да је М. Б, ко ја ни је има ла здрав стве ни кар тон ни здрав стве ну ле ги ти ма-З. на ве де но је да је М. Б, ко ја ни је има ла здрав стве ни кар тон ни здрав стве ну ле ги ти ма-
ци ју, пру же на нео п ход на здрав стве на услу га, у скла ду са од ред ба ма За ко на о оства ри-ци ју, пру же на нео п ход на здрав стве на услу га, у скла ду са од ред ба ма За ко на о оства ри-
ва ња пра ва на здрав стве ну за шти ту де це, труд ни ца и по ро ди ља, ко ји ма је про пи са но да ва ња пра ва на здрав стве ну за шти ту де це, труд ни ца и по ро ди ља, ко ји ма је про пи са но да 
де ца, труд ни це и по ро ди ље оства ру ју пра во на здрав стве ну за шти ту у са др жи ни, оби му де ца, труд ни це и по ро ди ље оства ру ју пра во на здрав стве ну за шти ту у са др жи ни, оби му 
и стан дар ду ко ји су при хва ће ни оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем. М. Б. је том при-и стан дар ду ко ји су при хва ће ни оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем. М. Б. је том при-
ли ком пру же на здрав стве на услу га као про ла зном па ци јен ту, од но сно, па ци јен ту ко ји ли ком пру же на здрав стве на услу га као про ла зном па ци јен ту, од но сно, па ци јен ту ко ји 
не ма иза бра ног ле ка ра у овом до му здра вља. С об зи ром да у из ја шње њу До ма здра вља не ма иза бра ног ле ка ра у овом до му здра вља. С об зи ром да у из ја шње њу До ма здра вља 
З. не ма на во да ко ји би об ја сни ли за што де те не ма здрав стве ни кар тон, По ве ре ни ца за З. не ма на во да ко ји би об ја сни ли за што де те не ма здрав стве ни кар тон, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва за бри ну тост да де те мла ђе од две го ди не не ма отво-за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва за бри ну тост да де те мла ђе од две го ди не не ма отво-
рен здрав стве ни кар тон у До му здра вља на те ри то ри ји оп шти не у ко јој жи ви и да здрав-рен здрав стве ни кар тон у До му здра вља на те ри то ри ји оп шти не у ко јој жи ви и да здрав-
стве но ста ње, ра ни раз вој и иму ни за ци ју де те та не пра ти иза бра ни пе ди ја тар.стве но ста ње, ра ни раз вој и иму ни за ци ју де те та не пра ти иза бра ни пе ди ја тар.

3.13. 3.13. По во дом на во да из из ја шње ња да је в.д. ди рек тор ка др К. У. до не ла за кљу чак да у До му По во дом на во да из из ја шње ња да је в.д. ди рек тор ка др К. У. до не ла за кљу чак да у До му 
здра вља З. „ни је над њом – М. Б. – из вр ше на не по сред на или по сред на дис кри ми на-здра вља З. „ни је над њом – М. Б. – из вр ше на не по сред на или по сред на дис кри ми на-
ци ја”, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је За ко ном о за бра ни дис кри-ци ја”, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је За ко ном о за бра ни дис кри-
ми на ци је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, је ди ни спе ци ја ли зо ва ни ми на ци је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, је ди ни спе ци ја ли зо ва ни 
др жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти да ва ње ми шље ња о по вре ди ан ти ди скри ми на-др жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти да ва ње ми шље ња о по вре ди ан ти ди скри ми на-
ци о них про пи са. То зна чи да ди рек тор ка здрав стве не уста но ве ни је овла шће на да да је ци о них про пи са. То зна чи да ди рек тор ка здрав стве не уста но ве ни је овла шће на да да је 
ми шље ње у ве зи са по вре да ма ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, већ је у ње ној над ле-ми шље ње у ве зи са по вре да ма ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, већ је у ње ној над ле-
жно сти, у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти, ор га ни за ци ја ра да и ру ко во ђе ње жно сти, у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти, ор га ни за ци ја ра да и ру ко во ђе ње 
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про це сом ра да уста но ве, пред ста вља ње и за сту па ње здрав стве не уста но ве, а од го вор-про це сом ра да уста но ве, пред ста вља ње и за сту па ње здрав стве не уста но ве, а од го вор-
на је за за ко ни тост ра да здрав стве не устaнoвe.на је за за ко ни тост ра да здрав стве не устaнoвe.

3.14. 3.14. На кра ју, 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-На кра ју, 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 да је ром ска на ци о нал на ма њи на, упр кос на по ри ма раз ли чи тих др-ме ту има ла у ви ду да је ром ска на ци о нал на ма њи на, упр кос на по ри ма раз ли чи тих др-
жав них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је пред у зи ма ју ме ре усме ре не жав них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је пред у зи ма ју ме ре усме ре не 
ка по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, и да ље јед на од нај у гро же ни јих дру штве них гру па у Ср-ка по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, и да ље 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 осет ни јег уна пре ђе ња би ји, као и да ме ре ко је се пред у зи ма ју још увек ни су до ве ле до осет ни јег уна пре ђе ња 
усло ва жи во та и њи хо вог по ло жа ја у дру штву. Та ко ђе, по треб но је има ти у ви ду и окол-усло ва жи во та и њи хо вог по ло жа ја у дру штву. Та ко ђе, по треб но је има ти у ви ду и окол-
но сти у ко ји ма жи ве Х. Б. и ње на по ро ди ца, од но сно, да су као ром ска по ро ди ца ко ри-но сти у ко ји ма жи ве Х. Б. и ње на по ро ди ца, од но сно, да су као ром ска по ро ди ца ко ри-
сни ци ста на за со ци јал но ста но ва ње у на се љу у ко јем је ло кал но ста нов ни штво отво ре-сни ци ста на за со ци јал но ста но ва ње у на се љу у ко јем је ло кал но ста нов ни штво отво ре-
но из ра зи ло не тр пе љи вост пре ма до се ље ним ром ским по ро ди ца ма. На и ме, по зна то је но из ра зи ло не тр пе љи вост пре ма до се ље ним ром ским по ро ди ца ма. На и ме, по зна то је 
да су кра јем 2013. го ди не у З. П, у на се љу К. жи те љи овог на се ља ор га ни зо ва ли про те сте да су кра јем 2013. го ди не у З. П, у на се љу К. жи те љи овог на се ља ор га ни зо ва ли про те сте 
про тив Ро ма, а тим по во дом је По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав ност упу ти ла упо зо ре-про тив Ро ма, а тим по во дом је По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав ност упу ти ла упо зо ре-
ње јав но сти. ње јав но сти. 

3.15. 3.15. Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји се, по ред дру гих пи-Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји се, по ред дру гих пи-
та ња, ба ви и пи та њем здрав стве не за шти те при пад ни ка ром ске по пу ла ци је, па је као та ња, ба ви и пи та њем здрав стве не за шти те при пад ни ка ром ске по пу ла ци је, па је као 
оп шти циљ по ста вље но уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, а као је дан од спе ци-оп шти циљ по ста вље но уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, а као је дан од спе ци-
фич них ци ље ва од ре ђе но је и по бољ ша ње до ступ но сти здрав стве не за шти те ром ске фич них ци ље ва од ре ђе но је и по бољ ша ње до ступ но сти здрав стве не за шти те ром ске 
по пу ла ци је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ло жа ја же на и де це у Ср би ји, ко је је спро вео Ре-по пу ла ци је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ло жа ја же на и де це у Ср би ји, ко је је спро вео Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку и Дечији фонд Ује ди ње них на ци ја (УНИ ЦЕФ) у то ку 2014. пу блич ки за вод за ста ти сти ку и Дечији фонд Ује ди ње них на ци ја (УНИ ЦЕФ) у то ку 2014. 
го ди не у Ср би ји, по ка зу ју да је 15% но во ро ђе не де це у ром ским на се љи ма има ло ма лу го ди не у Ср би ји, по ка зу ју да је 15% но во ро ђе не де це у ром ским на се љи ма има ло ма лу 
те ле сну те жи ну на ро ђе њу, да је пре ва лен ци ја пот хра ње но сти код де це из ром ских на-те ле сну те жи ну на ро ђе њу, да је пре ва лен ци ја пот хра ње но сти код де це из ром ских на-
се ља не ко ли ко пу та ве ћа од на ци о нал ног про се ка (око 10% де це је пот хра ње но, а око се ља не ко ли ко пу та ве ћа од на ци о нал ног про се ка (око 10% де це је пот хра ње но, а око 
19% про це на та за о ста је у ра сту), да је са мо 13% де це у ром ским на се љи ма при ми ло све 19% про це на та за о ста је у ра сту), да је са мо 13% де це у ром ским на се љи ма при ми ло све 
пре по ру че не вак ци не на вре ме. Стра те ги ја на во ди да се ме ђу нај ве ћим пре пре ка ма за пре по ру че не вак ци не на вре ме. Стра те ги ја на во ди да се ме ђу нај ве ћим пре пре ка ма за 
ко ри шће ње здрав стве не за шти те код ром ског ста нов ни штва на во де ад ми ни стра тив не ко ри шће ње здрав стве не за шти те код ром ског ста нов ни штва на во де ад ми ни стра тив не 
про це ду ре, не по зна ва ње пра ва, не пре по зна ва ње или за не ма ри ва ње здрав стве них про-про це ду ре, не по зна ва ње пра ва, не пре по зна ва ње или за не ма ри ва ње здрав стве них про-
бле ма, али и дис кри ми на тор ски ста во ви по је ди них здрав стве них рад ни ка. Ови на во ди бле ма, али и дис кри ми на тор ски ста во ви по је ди них здрав стве них рад ни ка. Ови на во ди 
до би ја ју по твр ду у прак си ка да се са гле да си ту а ци ја у ко јој се на шла Х. Б, од но сно, ње на до би ја ју по твр ду у прак си ка да се са гле да си ту а ци ја у ко јој се на шла Х. Б, од но сно, ње на 
ма ло лет на ћер ка М. ма ло лет на ћер ка М. 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је оба ве за здрав стве них рад ни ка да  По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је оба ве за здрав стве них рад ни ка да 
по ка жу ве ћи сте пен сен зи би ли са но сти у си ту а ци ја ма у ко ји ма су па ци јен ти из осе тљи-по ка жу ве ћи сте пен сен зи би ли са но сти у си ту а ци ја ма у ко ји ма су па ци јен ти из осе тљи-
вих дру штве них гру па, као и да учи не све што је у њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п-вих дру штве них гру па, као и да учи не све што је у њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п-
ход ну по др шку, ка ко би се овим осо ба ма олак ша ло оства ри ва ње га ран то ва ног пра ва на ход ну по др шку, ка ко би се овим осо ба ма олак ша ло оства ри ва ње га ран то ва ног пра ва на 
здрав стве ну за шти ту.здрав стве ну за шти ту.

3.16. 3.16. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Дом здра вља З. ни је по ну дио до ка зе да нео тва ра ње здрав стве ног кар то на ми шље ња да Дом здра вља З. ни је по ну дио до ка зе да нео тва ра ње здрав стве ног кар то на 
де вој чи ци М. Б, ни је усло вље но ње ном на ци о нал ном при пад но шћу.де вој чи ци М. Б, ни је усло вље но ње ном на ци о нал ном при пад но шћу.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Нео тва ра њем здрав стве ног кар то на М. Б, Дом здра вља З. из вр шио је акт дис кри ми на ци је Нео тва ра њем здрав стве ног кар то на М. Б, Дом здра вља З. из вр шио је акт дис кри ми на ци је 
М. Б. на осно ву ње ног лич ног свој ства – при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, чи ме је М. Б. на осно ву ње ног лич ног свој ства – при пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, чи ме је 
пре кр шио од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.пре кр шио од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.
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5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је До му здра вља З. и др К. У, в. д. ди рек-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је До му здра вља З. и др К. У, в. д. ди рек-
тор ки, као од го вор ном ли цу, да:тор ки, као од го вор ном ли цу, да:

5.1. 5.1. Пре ду зму све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по сту па-Пре ду зму све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по сту па-
ња пре ма М. Б.ња пре ма М. Б.

5.2. 5.2. Ор га ни зу ју обу ку за све за по сле не у До му здра вља З. на те му дис кри ми на ци је у здрав-Ор га ни зу ју обу ку за све за по сле не у До му здра вља З. на те му дис кри ми на ци је у здрав-
ству, а са ци љем сен зи би ли са ња и еду ко ва ња здрав стве них рад ни ка за рад са ром ском ству, а са ци љем сен зи би ли са ња и еду ко ва ња здрав стве них рад ни ка за рад са ром ском 
по пу ла ци јом. по пу ла ци јом. 

5.3. 5.3. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да Дом здра вља З. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о пла- По треб но је да Дом здра вља З. 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 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.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 Дом здра вља З. не по- Са гла сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Дом здра вља З. 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, 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 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-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.фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.

 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- 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.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.
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При ту жба Ј. Б. из З. про тив до ма здра вља због дис кри ми на ци јеПри ту жба Ј. Б. из З. про тив до ма здра вља због дис кри ми на ци је
по осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти здрав стве них услу гапо осно ву на ци о нал не при пад но сти у обла сти здрав стве них услу га

бр. 07-00-524/2014-02 да тум: 17.3.2015.бр. 07-00-524/2014-02 да тум: 17.3.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Ј. Б. из З, против ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Ј. Б. из З, против 
Здравствене станице К. Дома здравља З. У притужби је навела да је са сином Б. Здравствене станице К. Дома здравља З. У притужби је навела да је са сином Б. 

Б. отишла у Дом здравља и да јој се медицинска сестра Д, приликом предаје књижиБ. отишла у Дом здравља и да јој се медицинска сестра Д, приликом предаје књижи-
це обратила речима „Ви Цигани сте добили станове, а ја радим годинама и немам це обратила речима „Ви Цигани сте добили станове, а ја радим годинама и немам 
стан”. Навела је да је након тога докторка М. одбила да прегледа Б. и да им је рекла да стан”. Навела је да је након тога докторка М. одбила да прегледа Б. и да им је рекла да 
у апотеци могу да купе лекове, јер Б. није имао оверену здравствену књижицу. Б. Б. у апотеци могу да купе лекове, јер Б. није имао оверену здравствену књижицу. Б. Б. 
је у изјави навео да је био са мајком код докторке и да им је сестра на шалтеру рекла: је у изјави навео да је био са мајком код докторке и да им је сестра на шалтеру рекла: 
„Ви Цигани сте добили станове, а ја нисам, а већ пет година радим”, као и дa дoктoркa „Ви Цигани сте добили станове, а ја нисам, а већ пет година радим”, као и дa дoктoркa 
ниje хтeлa дa их прими, jeр ниje имao oвeрeну здрaвствeну књижицу. Дом здравља ниje хтeлa дa их прими, jeр ниje имao oвeрeну здрaвствeну књижицу. Дом здравља 
З. оспорио је нaвoдe из притужбе истичући дa Б. Б. ниje дoлaзиo сa мajкoм у Дoм З. оспорио је нaвoдe из притужбе истичући дa Б. Б. ниje дoлaзиo сa мajкoм у Дoм 
здрaвљa у октобру 2014. године. Анализа навода из притужбе и изјашњења показује здрaвљa у октобру 2014. године. Анализа навода из притужбе и изјашњења показује 
да су наводи подноситељке притужбе и Дома здравља З. супротни и међусобно прода су наводи подноситељке притужбе и Дома здравља З. супротни и међусобно про-
тивречни, те је остало неутврђено шта се десило том приликом, односно, шта је изтивречни, те је остало неутврђено шта се десило том приликом, односно, шта је из-
говорено. Дом здравља З. је оспорио све наводе из притужбе, а медицинске сестра говорено. Дом здравља З. је оспорио све наводе из притужбе, а медицинске сестра 
Д. А. навела је да Ј. Б. ниje дoлaзилa сa синoм тoкoм oктoбрa 2014. гoдинe, да је Б. Д. А. навела је да Ј. Б. ниje дoлaзилa сa синoм тoкoм oктoбрa 2014. гoдинe, да је Б. 
видела приликом посете лекару у септембру 2014. године и јануару 2015. године, као видела приликом посете лекару у септембру 2014. године и јануару 2015. године, као 
и да није имaлa рaзлoгa дa oвaкo нeштo изгoвoри јер има решено стамбено питање и да није имaлa рaзлoгa дa oвaкo нeштo изгoвoри јер има решено стамбено питање 
и стaн кojи je у њeнoм власништву. Taкoђе, у кoнкрeтнoм случају није утврђено дa и стaн кojи je у њeнoм власништву. Taкoђе, у кoнкрeтнoм случају није утврђено дa 
ли je том приликом неко од запослених лекара oдбио дa прeглeдa Б, с обзиром да је ли je том приликом неко од запослених лекара oдбио дa прeглeдa Б, с обзиром да је 
Дом здравља З. пружио доказе да нема запослену лекарку по имену М, за коју се у Дом здравља З. пружио доказе да нема запослену лекарку по имену М, за коју се у 
притужби тврди да је одбила да прегледа Б. Стога је Повереница дала мишљење да притужби тврди да је одбила да прегледа Б. Стога је Повереница дала мишљење да 
ниje утврђено дa je ЗС К. Дом здравља З. дискриминaтoрнo пoступила прeма Ј. и Б. Б. ниje утврђено дa je ЗС К. Дом здравља З. дискриминaтoрнo пoступила прeма Ј. и Б. Б. 
нa oснoву њихoвe нaциoнaлнe припaднoсти.нa oснoву њихoвe нaциoнaлнe припaднoсти.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла Ј. Б. из З, ко ју је под не-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла Ј. Б. из З, ко ју је под не-
ла про тив Здрав стве не ста ни це К. До ма здра вља З. ла про тив Здрав стве не ста ни це К. До ма здра вља З. 

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:

да је са си ном Б. Б. оти шла у Дом здра вља З, јер Б. ни је би ло до бро;да је са си ном Б. Б. оти шла у Дом здра вља З, јер Б. ни је би ло до бро;

да јој се при ли ком пре да је књи жи це на шал те ру у ам бу лан ти у К, ме ди цин ска се стра (Д.) да јој се при ли ком пре да је књи жи це на шал те ру у ам бу лан ти у К, ме ди цин ска се стра (Д.) 
обра ти ла ре чи ма: „Ви Ци га ни сте до би ли ста но ве, а ја ра дим го ди на ма и не мам стан”;обра ти ла ре чи ма: „Ви Ци га ни сте до би ли ста но ве, а ја ра дим го ди на ма и не мам стан”;

да је на кон то га, док тор ка М. од би ла да пре гле да Б. ре кав ши да ви ше не до ла зе код ње да је на кон то га, док тор ка М. од би ла да пре гле да Б. ре кав ши да ви ше не до ла зе код ње 
и да у апо те ци мо гу да ку пе ле ко ве, јер Б. ни је имао ове ре ну здрав стве ну књи жи цу.и да у апо те ци мо гу да ку пе ле ко ве, јер Б. ни је имао ове ре ну здрав стве ну књи жи цу.
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1.3. 1.3. У до пу ни при ту жбе до ста вље на је пи са на из ја ва Б. Б, у ко јој је на ве де но:У до пу ни при ту жбе до ста вље на је пи са на из ја ва Б. Б, у ко јој је на ве де но:

да је са мај ком био код док тор ке јер ни је имао ле ко ве ко је мо ра да пи је, а књи жи ца му да је са мај ком био код док тор ке јер ни је имао ле ко ве ко је мо ра да пи је, а књи жи ца му 
ни је би ла ове ре на;ни је би ла ове ре на;

да је ње го ва мај ка пре да ла књи жи цу ка да су до шли у дом здра вља, а се стра на шал те ру да је ње го ва мај ка пре да ла књи жи цу ка да су до шли у дом здра вља, а се стра на шал те ру 
је ре кла: „Ви Ци га ни сте до би ли ста но ве, а ja ни сам, а већ пет го ди на ра дим”;је ре кла: „Ви Ци га ни сте до би ли ста но ве, а ja ни сам, а већ пет го ди на ра дим”;

да је ме ди цин ска сeстрa ре кла да пи та ју док тор ку да ли хо ће да их при ми, јер ни су има-да је ме ди цин ска сeстрa ре кла да пи та ју док тор ку да ли хо ће да их при ми, јер ни су има-
ли ове ре ну здрав стве ну књи жи цу;ли ове ре ну здрав стве ну књи жи цу;

да је док тор ка иза шла из ор ди на ци је и ре кла да не ће да их при ми на пре глед;да је док тор ка иза шла из ор ди на ци је и ре кла да не ће да их при ми на пре глед;

да је мај ка мо ра ла да му ку пи ле ко ве, јер ни је мо гао да бу де без те ра пи је и ле ко ва док да је мај ка мо ра ла да му ку пи ле ко ве, јер ни је мо гао да бу де без те ра пи је и ле ко ва док 
се не ове ри здрав стве на књи жи ца. се не ове ри здрав стве на књи жи ца. 

1.4. 1.4. Уз при ту жбу је до ста вље на ме ди цин ска до ку мен та ци ја КБЦ З. од 13. ма ја 2014. го ди не и Уз при ту жбу је до ста вље на ме ди цин ска до ку мен та ци ја КБЦ З. од 13. ма ја 2014. го ди не и 
из ве шта ји ле ка ра спе ци ја ли сте Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је из ве шта ји ле ка ра спе ци ја ли сте Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је 
„Др Ву кан Чу пић” од 19. ма ја 2014. го ди не. „Др Ву кан Чу пић” од 19. ма ја 2014. го ди не. 

1.5. 1.5. 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 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. 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 До-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 До-
ма здра вља З.ма здра вља З.

1.6. 1.6. У из ја шње њу др К. У, ди рек тор ке До ма здра вља З, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу др К. У, ди рек тор ке До ма здра вља З, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је уви дом у ка дров ску до ку мен та ци ји утвр ђе но да у Здрав стве ној ста ни ци К, у пе ри-да је уви дом у ка дров ску до ку мен та ци ји утвр ђе но да у Здрав стве ној ста ни ци К, у пе ри-
о ду ко ји се на во ди у при ту жби, као и на кон тог пе ри о да, ни је ра ди ла док тор ка спе ци ја-о ду ко ји се на во ди у при ту жби, као и на кон тог пе ри о да, ни је ра ди ла док тор ка спе ци ја-
ли сте пе ди ја три је М, а за ко ју Ј. Б. на во ди да је од би ла да пре гле да ње ног си на Б;ли сте пе ди ја три је М, а за ко ју Ј. Б. на во ди да је од би ла да пре гле да ње ног си на Б;

да у при ту жби ни је на ве де но вре ме, дан, ме сец и го ди на на вод ног од би ја ња пре гле да;да у при ту жби ни је на ве де но вре ме, дан, ме сец и го ди на на вод ног од би ја ња пре гле да;

да је Д. А. из ја ви ла да је ви де ла па ци јен та Б. Б. 11. сеп тем бра 2014. го ди не, као и 27. ја ну-да је Д. А. из ја ви ла да је ви де ла па ци јен та Б. Б. 11. сеп тем бра 2014. го ди не, као и 27. ја ну-
а ра 2015. го ди не, при ли ком по се те пе ди ја тру;а ра 2015. го ди не, при ли ком по се те пе ди ја тру;

да је уви дом у здрав стве ни кар тон Б. Б, као и ме ди цин ску до ку мен та ци ју утврђeнo да је да је уви дом у здрав стве ни кар тон Б. Б, као и ме ди цин ску до ку мен та ци ју утврђeнo да је 
Б. Б. до ла зио на пре глед у Здрав стве ну ста ни цу К. у то ку сеп тем бра 2014. го ди не, ка да су Б. Б. до ла зио на пре глед у Здрав стве ну ста ни цу К. у то ку сеп тем бра 2014. го ди не, ка да су 
га пре гле да ле др Т. Д. и др Б. Ш.;га пре гле да ле др Т. Д. и др Б. Ш.;

да пре ма спи ску за по сле них док то ра пе ди ја та ра у до му здра вља у це ли ни, не по сто ји за-да пре ма спи ску за по сле них док то ра пе ди ја та ра у до му здра вља у це ли ни, не по сто ји за-
по сленa ле каркa по име ну М, због че га су не и сти ни ти на во ди под но си тељ ке при ту жбе;по сленa ле каркa по име ну М, због че га су не и сти ни ти на во ди под но си тељ ке при ту жбе;

да је ме ди цин ска се стра Д. А. на ве ла и да је Ј. Б, у ме ђу вре ме ну, у ви ше на вра та до во ди-да је ме ди цин ска се стра Д. А. на ве ла и да је Ј. Б, у ме ђу вре ме ну, у ви ше на вра та до во ди-
ла ћер ке Б. и Д, ко је су пре гле да не, као и сво ју ро ђа ку из уну тра шњо сти ко ја је би ла са ла ћер ке Б. и Д, ко је су пре гле да не, као и сво ју ро ђа ку из уну тра шњо сти ко ја је би ла са 
бо ле сним де те том, без лич них до ку ме на та ро ди те ља;бо ле сним де те том, без лич них до ку ме на та ро ди те ља;

да ме ди цин ска се стра Д. А. ни је ре кла „Ви Ци га ни стe до би ли ста но ве, а ja нисaм, а већ да ме ди цин ска се стра Д. А. ни је ре кла „Ви Ци га ни стe до би ли ста но ве, а ja нисaм, а већ 
пет го ди на ра ди” јер ова кву из ја ву Д. ни је мо гла, ни ти има ла при ли ке да из ја ви, с об зи-пет го ди на ра ди” јер ова кву из ја ву Д. ни је мо гла, ни ти има ла при ли ке да из ја ви, с об зи-
ром да у ок то бру 2014. го ди не Ј. Б. и ни је до во ди ла си на Б. на пре глед у ЗС К.;ром да у ок то бру 2014. го ди не Ј. Б. и ни је до во ди ла си на Б. на пре глед у ЗС К.;

да ме ди цин ска се стра Д. А. ста ну је на адре си А. А. бр. 13 у К, у гар со ње ри ко ја је у ње ном да ме ди цин ска се стра Д. А. ста ну је на адре си А. А. бр. 13 у К, у гар со ње ри ко ја је у ње ном 
вла сни штву и има ре ше но стам бе но пи та ње, те су и због то га не и сти ни ти на во ди под но-вла сни штву и има ре ше но стам бе но пи та ње, те су и због то га не и сти ни ти на во ди под но-
си тељ ке при ту жбе да је ме ди цин ска се стра из ре кла ци ти ра ну ре че ни цу;си тељ ке при ту жбе да је ме ди цин ска се стра из ре кла ци ти ра ну ре че ни цу;
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да је уви дом у рад ну књи жи цу ме ди цин ске се стре Д. А. утвр ђе но да је у До му здра вља да је уви дом у рад ну књи жи цу ме ди цин ске се стре Д. А. утвр ђе но да је у До му здра вља 
З. за по сле на од 22. ок то бра 1986. го ди не, те да има пре ко 28 го ди на рад ног ста жа;З. за по сле на од 22. ок то бра 1986. го ди не, те да има пре ко 28 го ди на рад ног ста жа;

да је др К. У, в.д. ди рек тор ка До ма здра вља З. до не ла за кљу чак, на осно ву при ку пље-да је др К. У, в.д. ди рек тор ка До ма здра вља З. до не ла за кљу чак, на осно ву при ку пље-
них до ка за у по ступ ку ис пи ти ва ња на во да из при ту жбе, у ко јем је кон ста то ва но да них до ка за у по ступ ку ис пи ти ва ња на во да из при ту жбе, у ко јем је кон ста то ва но да 
у До му здра вља З, у ЗС К, при ли ком пре гле да и пру жа ња здрав стве них услу га ма ло-у До му здра вља З, у ЗС К, при ли ком пре гле да и пру жа ња здрав стве них услу га ма ло-
лет ном Б. Б. у то ку сеп тем бра 2014. го ди не ни је из вр ше на не по сред на или по сред на лет ном Б. Б. у то ку сеп тем бра 2014. го ди не ни је из вр ше на не по сред на или по сред на 
дис кри ми на ци ја, по би ло ком осно ву ко ји су на ве де ни у обра сцу при ту жбе од 4. но-дис кри ми на ци ја, по би ло ком осно ву ко ји су на ве де ни у обра сцу при ту жбе од 4. но-
вем бра 2014. го ди не; вем бра 2014. го ди не; 

да је уви дом у елек трон ски кар тон ма ло лет ног Б. Б. кон ста то ва но да он ни је до ла зио на да је уви дом у елек трон ски кар тон ма ло лет ног Б. Б. кон ста то ва но да он ни је до ла зио на 
пре глед у здрав стве ну ста ни цу К. у ок то бру, но вем бру и де цем бру 2014. го ди не, од но-пре глед у здрав стве ну ста ни цу К. у ок то бру, но вем бру и де цем бру 2014. го ди не, од но-
сно да је у пе ри о ду по сле сеп тем бра 2014. го ди не, Б. Б. пр ви пут до шао на пре глед у ову сно да је у пе ри о ду по сле сеп тем бра 2014. го ди не, Б. Б. пр ви пут до шао на пре глед у ову 
здрав стве ну ста ни цу 27. ја ну а ра 2015. го ди не;здрав стве ну ста ни цу 27. ја ну а ра 2015. го ди не;

да По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на кон свих на во да из при ту жбе и из ја шње-да По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на кон свих на во да из при ту жбе и из ја шње-
ња, као и при ло же них до ка за, од би је при ту жбу Ј. Б. као нео сно ва ну.ња, као и при ло же них до ка за, од би је при ту жбу Ј. Б. као нео сно ва ну.

1.7. 1.7. Уз из ја шње ње су под не ти сле де ћи до ку мен ти: 1) фо то ко пи ја здрав стве ног кар то на Б. Б. Уз из ја шње ње су под не ти сле де ћи до ку мен ти: 1) фо то ко пи ја здрав стве ног кар то на Б. Б. 
и елек трон ска еви ден ци ја здрав стве ног кар то на; 2) спи сак за по сле них спе ци ја ли ста у и елек трон ска еви ден ци ја здрав стве ног кар то на; 2) спи сак за по сле них спе ци ја ли ста у 
До му здра вља З; 3) елек трон ска еви ден ци ја о до ла сци ма Б. Б. на пре глед; 4) фо то ко пи ја До му здра вља З; 3) елек трон ска еви ден ци ја о до ла сци ма Б. Б. на пре глед; 4) фо то ко пи ја 
рад не књи жи це Д. А. и 5) уго вор о ку по про да ји од 16. ма ја 2006. го ди не.рад не књи жи це Д. А. и 5) уго вор о ку по про да ји од 16. ма ја 2006. го ди не.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. На осно ву фо то ко пи је здрав стве ног кар то на Б. Б. и еви ден ци је о до ла сци ма па ци јен та, На осно ву фо то ко пи је здрав стве ног кар то на Б. Б. и еви ден ци је о до ла сци ма па ци јен та, 
утвр ђе но је да је у ЗС К. eвидeнтирaн прeглeд Б. Б. 7, 14. и 25. jулa 2014. гoдинe, зaтим 8. утвр ђе но је да је у ЗС К. eвидeнтирaн прeглeд Б. Б. 7, 14. и 25. jулa 2014. гoдинe, зaтим 8. 
и 11. сеп тем бра 2014. го ди не, као и 27. ја ну а ра 2015. го ди не. Утвр ђе но је да су га пре гле-и 11. сеп тем бра 2014. го ди не, као и 27. ја ну а ра 2015. го ди не. Утвр ђе но је да су га пре гле-
да ле др Т. Д. М. и др Б. Ш.да ле др Т. Д. М. и др Б. Ш.

2.2. 2.2. Уви дом у ли сту за по сле них рад ни ка До ма здра вља З. утвр ђе но је да ме ђу док то ри ма Уви дом у ли сту за по сле них рад ни ка До ма здра вља З. утвр ђе но је да ме ђу док то ри ма 
спе ци ја ли ста пе ди ја три је не ме зaпoслeнe док тор ке по име ну М.спе ци ја ли ста пе ди ја три је не ме зaпoслeнe док тор ке по име ну М.

2.3. 2.3. Уви дом у уго вор о ку по про да ји од 16. ма ја 2006. го ди не ко ји је за кљу чен из ме ђу Б. Р, про-Уви дом у уго вор о ку по про да ји од 16. ма ја 2006. го ди не ко ји је за кљу чен из ме ђу Б. Р, про-
дав ца и Д. А, купцa, утвр ђе но је да је Д. А. влaсник стaнa (гар со њерe) у ул. А. А. бр. 13 у З. дав ца и Д. А, купцa, утвр ђе но је да је Д. А. влaсник стaнa (гар со њерe) у ул. А. А. бр. 13 у З. 

2.4. 2.4. Увидoм у фoтoкoпиjу рaднe књи жицe мeди цинскe сeстрe Д. А, утвр ђе но je дa je Д. А. за-Увидoм у фoтoкoпиjу рaднe књи жицe мeди цинскe сeстрe Д. А, утвр ђе но je дa je Д. А. за-
по сле на у Дoму здрaвљa З. oд 22. oктoбрa 1986. гoдинe.по сле на у Дoму здрaвљa З. oд 22. oктoбрa 1986. гoдинe.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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-
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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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. Кон вен ци ја о пра ви ма де те та у чл. 2. про пи су је да ће стра не уго вор ни це по што ва ти и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 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-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, 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 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-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 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-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, 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 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 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-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 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 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-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-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 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.здрав стве не за шти те.

3.4. 3.4. 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 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-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, 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. За шти та на ци о нал них кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, 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-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 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 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 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.оства ру ју на дру ги на чин, у скла ду са за ко ном.

3.5. 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-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 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 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-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, 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 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 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 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, 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 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. лич ним свој стви ма. 
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3.6. 3.6. За кон о здрав стве ној за шти ти у чл. 19. про пи су је на че ло при сту пач но сти здрав стве-За кон о здрав стве ној за шти ти 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 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-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. 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-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-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 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, 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-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, 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 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 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 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-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.вља и здрав стве не за шти те.

3.7. 3.7. Од ред бом чл. 6. За ко на о пра ви ма па ци је на та про пи са но је да па ци јент има пра-Од ред бом чл. 6. За ко на о пра ви ма па ци је на та про пи са но је да па ци јент има пра-
во на до ступ ну и ква ли тет ну здрав стве ну за шти ту, у скла ду са сво јим здрав стве ним во на до ступ ну и ква ли тет ну здрав стве ну за шти ту, у скла ду са сво јим здрав стве ним 
ста њем, а у гра ни ца ма ма те ри јал них мо гућ но сти си сте ма здрав стве не за шти те, док ста њем, а у гра ни ца ма ма те ри јал них мо гућ но сти си сте ма здрав стве не за шти те, док 
је у ста ву 2. про пи са но да у по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за шти те, па ци јент је у ста ву 2. про пи са но да у по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за шти те, па ци јент 
има пра во на јед нак при ступ здрав стве ној слу жби, без дис кри ми на ци је у од но су на има пра во на јед нак при ступ здрав стве ној слу жби, без дис кри ми на ци је у од но су на 
фи нан сиј ске мо гућ но сти, ме сто ста но ва ња, вр сту обо ље ња, вре ме при сту па здрав-фи нан сиј ске мо гућ но сти, ме сто ста но ва ња, вр сту обо ље ња, вре ме при сту па здрав-
стве ној слу жби или у од но су на не ку дру гу раз ли чи тост ко ја мо же да бу де узрок дис-стве ној слу жби или у од но су на не ку дру гу раз ли чи тост ко ја мо же да бу де узрок дис-
кри ми на ци је. кри ми на ци је. 

3.8. 3.8. 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 (2009), Вла-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 (2009), Вла-
да Ре пу бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре-да Ре пу бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји и сма ње ње раз ли ка ко је по сто је из ме ђу по ло жа ја ром ске по пу ла ци је и пу бли ци Ср би ји и сма ње ње 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. Овај до ку мент се, по ред дру гих пи та ња, ба ви и пи та њем здрав-оста лог ста нов ни штва. Овај до ку мент се, по ред дру гих пи та ња, ба ви и пи та њем здрав-
стве не за шти те при пад ни ка ром ске по пу ла ци је а као оп шти циљ, по ста вље но је уна-стве не за шти те при пад ни ка ром ске по пу ла ци је а као оп шти циљ, по ста вље но је уна-
пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, док је је дан од спе ци фич них ци ље ва по бољ ша ње пре ђе ње здрав стве ног ста ња Ро ма, док је је дан од спе ци фич них ци ље ва по бољ ша ње 
до ступ но сти здрав стве не за шти те ром ске по пу ла ци је.до ступ но сти здрав стве не за шти те ром ске по пу ла ци је.

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.9. 3.9. 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 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 
су Ј. и Б. Б. из ло же ни дис кри ми на тор ском по на ша њу у Дoму здрaвљa З. на осно ву при-су Ј. и Б. Б. из ло же ни дис кри ми на тор ском по на ша њу у Дoму здрaвљa З. на осно ву при-
пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, од но сно, да ли је за по сле на ме ди цин ска се стра пад но сти ром ској на ци о нал ној ма њи ни, од но сно, да ли је за по сле на ме ди цин ска се стра 
из ја ви ла „Ви Ци га ни сте до би ли ста но ве, а ја ра дим и ни сам”, као и да ли је док тор ка из ја ви ла „Ви Ци га ни сте до би ли ста но ве, а ја ра дим и ни сам”, као и да ли је док тор ка 
од би ла да пре гле да ма ло лет ног Б. Б. од би ла да пре гле да ма ло лет ног Б. Б. 

3.10. 3.10. Нa oснoву на водa из при ту жбе и из из ја шње ња, у кон крет ном слу ча ју је спор но ка да се Нa oснoву на водa из при ту жбе и из из ја шње ња, у кон крет ном слу ча ју је спор но ка да се 
де сио до га ђај ко ји је опи сан у при ту жби, од но сно, ка да се ме ди цин ска се стра на шал-де сио до га ђај ко ји је опи сан у при ту жби, од но сно, ка да се ме ди цин ска се стра на шал-
те ру обра ти ла овим ре чи ма Ј. Б, а док тор ка од би ла да пре гле да Б. Б. Та ко ђе је спор но и те ру обра ти ла овим ре чи ма Ј. Б, а док тор ка од би ла да пре гле да Б. Б. Та ко ђе је спор но и 
шта је том при ли ком из го во ре но. На и ме, Ј. Б. је у при ту жби, кoja je пoтписaнa 4. но вем-шта је том при ли ком из го во ре но. На и ме, Ј. Б. је у при ту жби, кoja je пoтписaнa 4. но вем-
бра 2014. го ди не, навeлa да је у До му здра вља би ла „пре две не де ље” из че га сe мoже бра 2014. го ди не, навeлa да је у До му здра вља би ла „пре две не де ље” из че га сe мoже 
за кљу чи ти да је у пи та њу ок то бар 2014. го ди не. Дом здра вља З. оспо рио је ове тврд ње у за кљу чи ти да је у пи та њу ок то бар 2014. го ди не. Дом здра вља З. оспо рио је ове тврд ње у 
из ја шње њу и пру жио до ка зе да Б. Б. ни је био у ДЗ З. то ком ок то бра 2014. го ди не. Taкoђе, из ја шње њу и пру жио до ка зе да Б. Б. ни је био у ДЗ З. то ком ок то бра 2014. го ди не. Taкoђе, 
у из ја шње њу је оспо ре но и да је том при ли ком Б. Б. oдбилa дa прeглeдa дoктoркa М, с у из ја шње њу је оспо ре но и да је том при ли ком Б. Б. oдбилa дa прeглeдa дoктoркa М, с 
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oбзирoм дa прeмa eвидeнциjи зaпoслeних, нe пoстojи за по сле на док тор ка по име ну М. oбзирoм дa прeмa eвидeнциjи зaпoслeних, нe пoстojи за по сле на док тор ка по име ну М. 
у Дoму здрaвљa З, о че му је та ко ђе до ста вљен до каз. у Дoму здрaвљa З, о че му је та ко ђе до ста вљен до каз. 

3.11. 3.11. Из утвр ђе ног чињeнич ног стaња про из ла зи да Б. Б. имa oтвoрeн здрaвствeни кaртoн у ЗС Из утвр ђе ног чињeнич ног стaња про из ла зи да Б. Б. имa oтвoрeн здрaвствeни кaртoн у ЗС 
К. Дoма здрaвља З, да му је изaбрaна ле кар ка др Т. Д. М, кao и дa je пре и нaкoн спoрнoг К. Дoма здрaвља З, да му је изaбрaна ле кар ка др Т. Д. М, кao и дa je пре и нaкoн спoрнoг 
дoгaђа ја (ок то бар 2014.) eвидeнтирaнo пру жа ње здрaвствeнe услугe. У пoглeду нaвoдa дoгaђа ја (ок то бар 2014.) eвидeнтирaнo пру жа ње здрaвствeнe услугe. У пoглeду нaвoдa 
из при ту жбе и до пу не при ту жбе дa je мeди цинскa сeстрa Д. изjaвилa „Ви Ци га ни сте из при ту жбе и до пу не при ту жбе дa je мeди цинскa сeстрa Д. изjaвилa „Ви Ци га ни сте 
до би ли ста но ве, а ја ра дим и ни сам”, Пoвeрeницa ис ти че да се из ана ли зе на во да из до би ли ста но ве, а ја ра дим и ни сам”, Пoвeрeницa ис ти че да се из ана ли зе на во да из 
при ту жбе и из ја шње ња мо же за кљу чи ти да су су прот ни и ме ђу соб но про тив реч ни, као при ту жбе и из ја шње ња мо же за кљу чи ти да су су прот ни и ме ђу соб но про тив реч ни, као 
и да се из по ну ђе них чи ње ни ца и до ка за не мо же утвр ди ти шта се тач но де си ло том и да се из по ну ђе них чи ње ни ца и до ка за не мо же утвр ди ти шта се тач но де си ло том 
при ли ком, од но сно, шта је из го во ре но. У из ја шње њу До ма здра вља З. оспо ре ни су ови при ли ком, од но сно, шта је из го во ре но. У из ја шње њу До ма здра вља З. оспо ре ни су ови 
на во ди, јер пре ма из ја ви ме ди цин ске се стре Д. А, Ј. Б. ниje дoлaзилa сa синoм Б. у Дoм на во ди, јер пре ма из ја ви ме ди цин ске се стре Д. А, Ј. Б. ниje дoлaзилa сa синoм Б. у Дoм 
Здрaвљa З. тoкoм oктoбрa 2014. гoдинe, Б. је ви де ла при ли ком по се те ле ка ру у сеп тем-Здрaвљa З. тoкoм oктoбрa 2014. гoдинe, Б. је ви де ла при ли ком по се те ле ка ру у сеп тем-
бру 2014. го ди не и ја ну а ру 2015. го ди не, а ни је имaлa рaзлoгa дa oвaкo нeштo изгoвoри бру 2014. го ди не и ја ну а ру 2015. го ди не, а ни је имaлa рaзлoгa дa oвaкo нeштo изгoвoри 
јер има ре ше но стам бе но пи та ње и стaн кojи je у њeнoм вла сни штву. Из здрaвствeнoг јер има ре ше но стам бе но пи та ње и стaн кojи je у њeнoм вла сни штву. Из здрaвствeнoг 
кaртoнa Б. Б. и еви ден ци је пре гле да утвр ђе но је дa му нaкoн 11. сeптeмбрa 2014. гoдинe кaртoнa Б. Б. и еви ден ци је пре гле да утвр ђе но је дa му нaкoн 11. сeптeмбрa 2014. гoдинe 
ниje пру же на здрaвствeнa услугa у oктoбру, нoвeмбру и дeцeмбру 2014. гoдинe, а 27. ниje пру же на здрaвствeнa услугa у oктoбру, нoвeмбру и дeцeмбру 2014. гoдинe, а 27. 
jaнуaрa 2015. го ди не eвидeнтирaнa је пр ва пoсeтa и прeглeд на кон сeптeмбра 2014. го-jaнуaрa 2015. го ди не eвидeнтирaнa је пр ва пoсeтa и прeглeд на кон сeптeмбра 2014. го-
ди не. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да у кон крет ном слу ча ју, ни је ди не. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да у кон крет ном слу ча ју, ни је 
би ло мо гу ће утвр ди ти шта се том при ли ком до го ди ло, као ни шта је тач но из го во ре но. би ло мо гу ће утвр ди ти шта се том при ли ком до го ди ло, као ни шта је тач но из го во ре но. 
По ред то га, у кoнкрeтнoм слу ча ју ни је би ло мо гу ће утвр ди ти дa ли je том при ли ком не ко По ред то га, у кoнкрeтнoм слу ча ју ни је би ло мо гу ће утвр ди ти дa ли je том при ли ком не ко 
од за по сле них ле ка ра oдбио дa прeглeдa Б, има ју ћи у ви ду да је Дом здра вља З. пру жио од за по сле них ле ка ра oдбио дa прeглeдa Б, има ју ћи у ви ду да је Дом здра вља З. пру жио 
до ка зе за тврд ње да не ма за по сле ну ле кар ку по име ну М, за ко ју се у при ту жби на во ди до ка зе за тврд ње да не ма за по сле ну ле кар ку по име ну М, за ко ју се у при ту жби на во ди 
да је од би ла да пре гле да Б. Б. да је од би ла да пре гле да Б. Б. 

3.12. 3.12. По во дом на во да из из ја шње ња да је др К. У, в.д. ди рек тор ка до не ла за кљу чак да у По во дом на во да из из ја шње ња да је др К. У, в.д. ди рек тор ка до не ла за кљу чак да у 
До му здра вља З. „при ликoм прeглeдa и пружaњa здрaвствeних услугa мaлoлeтнoм Б. До му здра вља З. „при ликoм прeглeдa и пружaњa здрaвствeних услугa мaлoлeтнoм Б. 
Б. у тoку сeптeмбрa 2014. гoдинe ни је пре ма ње му из вр ше на не по сред на или по сред-Б. у тoку сeптeмбрa 2014. гoдинe ни је пре ма ње му из вр ше на не по сред на или по сред-
на дис кри ми на ци ја”, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је За ко ном о на дис кри ми на ци ја”, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је За ко ном о 
за бра ни дис кри ми на ци је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, је ди ни за бра ни дис кри ми на ци је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, је ди ни 
спе ци ја ли зо ва ни др жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти да ва ње ми шље ња о по вре ди спе ци ја ли зо ва ни др жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти да ва ње ми шље ња о по вре ди 
ан ти ди скри ми на ци о них про пи са. То зна чи да ди рек тор ка здрав стве не уста но ве ни је ан ти ди скри ми на ци о них про пи са. То зна чи да ди рек тор ка здрав стве не уста но ве ни је 
овла шће на да да је ми шље ње у ве зи са по вре да ма ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, овла шће на да да је ми шље ње у ве зи са по вре да ма ан ти ди скри ми на ци о них про пи са, 
већ је у ње ној над ле жно сти, у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти, ор га ни за ци ја већ је у ње ној над ле жно сти, у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти, ор га ни за ци ја 
ра да и ру ко во ђе ње про це сом ра да уста но ве, пред ста вља ње и за сту па ње здрав стве не ра да и ру ко во ђе ње про це сом ра да уста но ве, пред ста вља ње и за сту па ње здрав стве не 
уста но ве, а од го вор на је за за ко ни тост ра да здрав стве не устaнoвe.уста но ве, а од го вор на је за за ко ни тост ра да здрав стве не устaнoвe.

3.13. 3.13. Пoвeрeницa ука зу је да је оба ве за здрав стве них рад ни ка да по ка жу ве ћи сте пен сен зи-Пoвeрeницa ука зу је да је оба ве за здрав стве них рад ни ка да по ка жу ве ћи сте пен сен зи-
бил но сти у си ту а ци ја ма у ко ји ма су па ци јен ти из осе тљи вих дру штве них гру па, као и да бил но сти у си ту а ци ја ма у ко ји ма су па ци јен ти из осе тљи вих дру штве них гру па, као и да 
учи не све што је у њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п ход ну по др шку, ка ко би се овим учи не све што је у њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п ход ну по др шку, ка ко би се овим 
осо ба ма олак ша ло оства ри ва ње га ран то ва них пра ва на здрав стве ну за шти ту. Ово по-осо ба ма олак ша ло оства ри ва ње га ран то ва них пра ва на здрав стве ну за шти ту. Ово по-
себ но ако се има у ви ду да је ром ска на ци о нал на ма њи на, упр кос на по ри ма раз ли чи тих себ но ако се има у ви ду да је ром ска на ци о нал на ма њи на, упр кос на по ри ма раз ли чи тих 
др жав них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је пред у зи ма ју ме ре усме ре-др жав них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је пред у зи ма ју ме ре усме ре-
не ка по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, и да ље јед на од нај у гро же ни јих дру штве них гру па у не ка по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, и да ље 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 осет ни јег уна пре ђе ња Ср би ји, као и да ме ре ко је се пред у зи ма ју још увек ни су до ве ле до осет ни јег уна пре ђе ња 
усло ва жи во та и њи хо вог по ло жа ја у дру штву. усло ва жи во та и њи хо вог по ло жа ја у дру штву. 

3.14.3.14. Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це у овом пред ме ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти  Це не ћи утвр ђе не чи ње ни це у овом пред ме ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ми шље ња да сe у кoнкрeтнoм слу ча ју нe мoже утвр ди ти шта се тач но до го ди ло при-је ми шље ња да сe у кoнкрeтнoм слу ча ју нe мoже утвр ди ти шта се тач но до го ди ло при-
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ли ком до ла ска Ј. Б. са си ном Б. у Здрав стве ну ста ни цу К. Дом здра вља З. у ок то бру 2014. ли ком до ла ска Ј. Б. са си ном Б. у Здрав стве ну ста ни цу К. Дом здра вља З. у ок то бру 2014. 
го ди не, од но сно, ка ко су се за по сле ни ДЗ З. по на ша ли пре ма Ј. и Б. Б, као и да ли је то го ди не, од но сно, ка ко су се за по сле ни ДЗ З. по на ша ли пре ма Ј. и Б. Б, као и да ли је то 
по на ша ње би ло за сно ва но на њи хо вој на ци о нал ној при пад но сти. С дру ге стра не, ово не по на ша ње би ло за сно ва но на њи хо вој на ци о нал ној при пад но сти. С дру ге стра не, ово не 
зна чи да у до га ђа ју ко ји је опи сан у при ту жби ни је до шло до евен ту ал не по вре де не ког зна чи да у до га ђа ју ко ји је опи сан у при ту жби ни је до шло до евен ту ал не по вре де не ког 
дру гог пра ва, ко је ни је у над ле жно сти По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. дру гог пра ва, ко је ни је у над ле жно сти По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби J. Б. из З. про тив Здрaвствeне стaни це К. Дoмa У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби J. Б. из З. про тив Здрaвствeне стaни це К. Дoмa 
здрaвљa З, ниje утвр ђе но дa je oвa здрaвствeнa устaнoвa дис кри минaтoрнo пoсту пилa прeма Ј. здрaвљa З, ниje утвр ђе но дa je oвa здрaвствeнa устaнoвa дис кри минaтoрнo пoсту пилa прeма Ј. 
и Б. Б. нa oснoву њихoвe нaциoнaлнe припaднoсти.и Б. Б. нa oснoву њихoвe нaциoнaлнe припaднoсти.
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При ту жба Х. Б. про тив по ли циј ске ста ни це З. по осно вуПри ту жба Х. Б. про тив по ли циј ске ста ни це З. по осно ву
на ци о нал не при пад но сти у по ступ ку пред ор га ни ма јав не вла стина ци о нал не при пад но сти у по ступ ку пред ор га ни ма јав не вла сти

бр. 07-00-00518/2013-02 да тум: 17.3.2015.бр. 07-00-00518/2013-02 да тум: 17.3.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Б, коју je поднела њена мајишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Б, коју je поднела њена мај-
ка Х. Б, против Полицијске станице З. У притужби је наведено да је Х. Б. по-ка Х. Б, против Полицијске станице З. У притужби је наведено да је Х. Б. по-

кушала да у ПС З. пријави пребивалиште за своју ћерку, али да је одбијена пријава кушала да у ПС З. пријави пребивалиште за своју ћерку, али да је одбијена пријава 
пребивалишта јер М. Б. није наведена као чланица породичног домаћинства Х. Б. у пребивалишта јер М. Б. није наведена као чланица породичног домаћинства Х. Б. у 
уговору о закупу стана. У изјашњењу начелника ПС З. наведено је да Х. Б. има пријаву уговору о закупу стана. У изјашњењу начелника ПС З. наведено је да Х. Б. има пријаву 
пребивалишта у З, на основу уговора о закупу стана са Градском управом града Б, у пребивалишта у З, на основу уговора о закупу стана са Градском управом града Б, у 
којем су наведени чланови домаћинства који могу бити пријављени на датој адреси, којем су наведени чланови домаћинства који могу бити пријављени на датој адреси, 
а међу којима није М. Б, иако је у моменту закључења уговора била рођена. У току а међу којима није М. Б, иако је у моменту закључења уговора била рођена. У току 
поступка утврђено је да Полицијска станица З. није понудила чињенице и доказе на поступка утврђено је да Полицијска станица З. није понудила чињенице и доказе на 
основу којих би се могло закључити да су постојали објективни разлози за одбијање основу којих би се могло закључити да су постојали објективни разлози за одбијање 
пријаве пребивалишта малолетне М. Б. Повереница за заштиту равноправности да-пријаве пребивалишта малолетне М. Б. Повереница за заштиту равноправности да-
ла је мишљење да у Полицијска станица у З, одбијањем пријаве пребивалишта за ла је мишљење да у Полицијска станица у З, одбијањем пријаве пребивалишта за 
малолетну М. Б, извршила акт дискриминације на основу припадности ромској на-малолетну М. Б, извршила акт дискриминације на основу припадности ромској на-
ционалној мањини и чињеници да породица Х. Б. живи у стану за социјално ста-ционалној мањини и чињеници да породица Х. Б. живи у стану за социјално ста-
новање. У поступку је утврђено и да је Х. Б. позвана на информативни разговор у ПС новање. У поступку је утврђено и да је Х. Б. позвана на информативни разговор у ПС 
З. поводом притужбе коју је поднела Поверенику за заштиту равноправности против З. поводом притужбе коју је поднела Поверенику за заштиту равноправности против 
ПС З. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је позивањем Х. ПС З. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је позивањем Х. 
Б. на информативни разговор 10. децембра 2014. године поводом притужбе коју је Б. на информативни разговор 10. децембра 2014. године поводом притужбе коју је 
под нела Поверенику за заштиту равноправности против ПС З. због дискриминације под нела Поверенику за заштиту равноправности против ПС З. због дискриминације 
у по ступку пријављивања пребивалишта за своју ћерку М. Б, ПС З. прекршила је од-у по ступку пријављивања пребивалишта за своју ћерку М. Б, ПС З. прекршила је од-
редбе Закона о забрани дискриминације. Због тога је Полицијској станици З. и на-редбе Закона о забрани дискриминације. Због тога је Полицијској станици З. и на-
челнику Ж. Б, као одговорном лицу, препоручено да упуте писано извињење Х. Б. челнику Ж. Б, као одговорном лицу, препоручено да упуте писано извињење Х. Б. 
због дискриминаторног поступања према њој и њеној малолетној ћерки, да предузму због дискриминаторног поступања према њој и њеној малолетној ћерки, да предузму 
све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања пре-све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања пре-
ма М. Б, да организују обуку за све запослене у Полицијској станици З. на тему дис-ма М. Б, да организују обуку за све запослене у Полицијској станици З. на тему дис-
криминације, са циљем сензибилисања и едуковања службеника и службеница за криминације, са циљем сензибилисања и едуковања службеника и службеница за 
рад са ромском популацијом, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје рад са ромском популацијом, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје 
надлежности, не крше антидискриминационе прописе.надлежности, не крше антидискриминационе прописе.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла Х. Б. у име сво је ма ло-По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбом се обра ти ла Х. Б. у име сво је ма ло-
лет не ћер ке М. Б, про тив По ли циј ске ста ни це З.лет не ћер ке М. Б, про тив По ли циј ске ста ни це З.

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:
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да су Х. Б. и ње на по ро ди ца ром ске на ци о нал но сти и да су жи ве ли у „кон теј нер ском на-да су Х. Б. и ње на по ро ди ца ром ске на ци о нал но сти и да су жи ве ли у „кон теј нер ском на-
се љу” у К, а да су од 2013. го ди не ко ри сни ци ста на за со ци јал но ста но ва ње у З. П;се љу” у К, а да су од 2013. го ди не ко ри сни ци ста на за со ци јал но ста но ва ње у З. П;

да је М. Б. ро ђе на... го ди не и да је има ла 14 да на ка да су до би ли стан у З. П;да је М. Б. ро ђе на... го ди не и да је има ла 14 да на ка да су до би ли стан у З. П;

да су у ПС З, ка да је пр ви пут оти шла да при ја ви пре би ва ли ште за ћер ку М, од би ли да да су у ПС З, ка да је пр ви пут оти шла да при ја ви пре би ва ли ште за ћер ку М, од би ли да 
из вр ше при ја ву без об ја шње ња;из вр ше при ја ву без об ја шње ња;

да је у ПС З. ре кла да је са мо хра на мај ка и ко ри сни ца ста на за со ци јал но ста но ва ње, да да је у ПС З. ре кла да је са мо хра на мај ка и ко ри сни ца ста на за со ци јал но ста но ва ње, да 
су дру га ње на де ца при ја вље на на тој адре си, као и да јој је по треб на при ја ва ста на за су дру га ње на де ца при ја вље на на тој адре си, као и да јој је по треб на при ја ва ста на за 
М. ра ди оства ри ва ња дру гих пра ва, да су јој у ПС З. тра жи ли да им по ка же све при ја ве М. ра ди оства ри ва ња дру гих пра ва, да су јој у ПС З. тра жи ли да им по ка же све при ја ве 
пре би ва ли шта за оста лу де цу и да су је опет од би ли;пре би ва ли шта за оста лу де цу и да су је опет од би ли;

да је две не де ље пре под но ше ња при ту жбе по но во по ку ша ла да при ја ви пре би ва ли ште да је две не де ље пре под но ше ња при ту жбе по но во по ку ша ла да при ја ви пре би ва ли ште 
за М. Б, али да је по но во од би је на.за М. Б, али да је по но во од би је на.

1.3. 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-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 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 од По ли циј ске ста ни це З. за тра же но да за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка од По ли циј ске ста ни це З. за тра же но да 
се из ја сни о на во ди ма при ту жбе. се из ја сни о на во ди ма при ту жбе. 

1.4. 1.4. У из ја шње њу Ж. Б, на чел ни ка ПС З. на ве де но је:У из ја шње њу Ж. Б, на чел ни ка ПС З. на ве де но је:

да су по при је му зах те ва за из ја шње ње По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, по зва ли да су по при је му зах те ва за из ја шње ње По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, по зва ли 
Х. Б. у ПС З. „ка ко би се из ја сни ла на на во де при ту жбе јер су исти би ли не ја сни и не пот-Х. Б. у ПС З. „ка ко би се из ја сни ла на на во де при ту жбе јер су исти би ли не ја сни и не пот-
пу ни и без до ка за о пре тр пље ном ак ту дис кри ми на ци је”;пу ни и без до ка за о пре тр пље ном ак ту дис кри ми на ци је”;

да је Х. Б, у скла ду са чла ном 172. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, да ла сле де ћу да је Х. Б, у скла ду са чла ном 172. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, да ла сле де ћу 
из ја ву: да је у ПС до ла зи ла у ју лу или ав гу сту 2013. го ди не са ци љем да при ја ви пре-из ја ву: да је у ПС до ла зи ла у ју лу или ав гу сту 2013. го ди не са ци љем да при ја ви пре-
би ва ли ште сво је ћер ке М. Б, да је би ла на шал те ру за при ја ву пре би ва ли шта где је би ва ли ште сво је ћер ке М. Б, да је би ла на шал те ру за при ја ву пре би ва ли шта где је 
ра ди ла мла ђа слу жбе ни ца, ко ју не би пре по зна ла ни ка да би је су о чи ли са њом, да је ра ди ла мла ђа слу жбе ни ца, ко ју не би пре по зна ла ни ка да би је су о чи ли са њом, да је 
до би ла по треб не ин фор ма ци је, али да је на кон ње ног ин си сти ра ња да јој се при ја ви до би ла по треб не ин фор ма ци је, али да је на кон ње ног ин си сти ра ња да јој се при ја ви 
де те, иста слу жбе ни ца ре кла „Ви Ци га ни сте до сад ни и нај го ри сте” и да јој је са ве-де те, иста слу жбе ни ца ре кла „Ви Ци га ни сте до сад ни и нај го ри сте” и да јој је са ве-
то ва ла да оде у Град ску упра ву и про ши ри уго вор и упи ше но во ро ђе но де те као ко-то ва ла да оде у Град ску упра ву и про ши ри уго вор и упи ше но во ро ђе но де те као ко-
ри сни ка ста на, да су јој у Град ској упра ви ре кли да то „не мо же” и да је слу жбе ни ца ри сни ка ста на, да су јој у Град ској упра ви ре кли да то „не мо же” и да је слу жбе ни ца 
ко ја је то ра ди ла до би ла от каз, да ви ше ни је ни ка да до ла зи ла у ПС З, ни ти је по но во ко ја је то ра ди ла до би ла от каз, да ви ше ни је ни ка да до ла зи ла у ПС З, ни ти је по но во 
по ку ша ла да при ја ви де те;по ку ша ла да при ја ви де те;

да је из вр ше ним про ве ра ма у еви ден ци ји пре би ва ли шта По ли циј ске упра ве за град Б, да је из вр ше ним про ве ра ма у еви ден ци ји пре би ва ли шта По ли циј ске упра ве за град Б, 
утвр ђе но да је Х. Б. при ја вље на на адре си у З, на осно ву уго во ра о за ку пу ста на са Град-утвр ђе но да је Х. Б. при ја вље на на адре си у З, на осно ву уго во ра о за ку пу ста на са Град-
ском упра вом гра да Б, Се кре та ри ја том за со ци јал ну за шти ту број XI XA-07-36-9-913/12 од ском упра вом гра да Б, Се кре та ри ја том за со ци јал ну за шти ту број XI XA-07-36-9-913/12 од 
6. мар та 2013. го ди не у ко јем су на ве де ни чла но ви до ма ћин ства ко ји мо гу би ти при ја-6. мар та 2013. го ди не у ко јем су на ве де ни чла но ви до ма ћин ства ко ји мо гу би ти при ја-
вље ни на да тој адре си, а ме ђу ко ји ма ни је М. Б, иако је у мо мен ту за кљу че ња уго во ра вље ни на да тој адре си, а ме ђу ко ји ма ни је М. Б, иако је у мо мен ту за кљу че ња уго во ра 
би ла ро ђе на; би ла ро ђе на; 

да с об зи ром да је Х. Б. са мо јед ном до ла зи ла у ПС З. и да не мо же да се се ти код ко је да с об зи ром да је Х. Б. са мо јед ном до ла зи ла у ПС З. и да не мо же да се се ти код ко је 
слу жбе ни це је би ла, као и да не ма ни је дан до каз о пре тр пље ном ак ту дис кри ми на ци је, слу жбе ни це је би ла, као и да не ма ни је дан до каз о пре тр пље ном ак ту дис кри ми на ци је, 
ПС ни је мо гла ис пи та ти на во де из ње не при ту жбе и по зва ти би ло ког на од го вор ност;ПС ни је мо гла ис пи та ти на во де из ње не при ту жбе и по зва ти би ло ког на од го вор ност;

да су од Х. Б. при ми ли 10. де цем бра 2014. го ди не зах тев за при ја ву пре би ва ли шта за да су од Х. Б. при ми ли 10. де цем бра 2014. го ди не зах тев за при ја ву пре би ва ли шта за 
ма ло лет ну М. Б, ка ко би слу жбе ним пу тем по ку ша ли да при ба ве пи сме ну са гла сност за ма ло лет ну М. Б, ка ко би слу жбе ним пу тем по ку ша ли да при ба ве пи сме ну са гла сност за 
при ја ву пре би ва ли шта од Град ске упра ве гра да Б, Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту.при ја ву пре би ва ли шта од Град ске упра ве гра да Б, Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту.
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1.5. 1.5. У при ло гу из ја шње ња до ста вље на су и сле де ћа до ку мен та: 1) за пи сник о са слу ша њу Х. У при ло гу из ја шње ња до ста вље на су и сле де ћа до ку мен та: 1) за пи сник о са слу ша њу Х. 
Б. 10. де цем бра 2014. го ди не и 2) фо то ко пи ју че ти ри стра не уго во ра о за ку пу ста на број Б. 10. де цем бра 2014. го ди не и 2) фо то ко пи ју че ти ри стра не уго во ра о за ку пу ста на број 
XI XA-07-36-9-913/12 од 6. мар та 2013. го ди не.XI XA-07-36-9-913/12 од 6. мар та 2013. го ди не.

1.6. 1.6. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на кон са зна ња из из ја шње ња на чел ни ка ПС З. о По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, на кон са зна ња из из ја шње ња на чел ни ка ПС З. о 
ин фор ма тив ном раз го во ру, за тра жи ла је по себ но из ја шње ње од ПС З. о раз ло зи ма због ин фор ма тив ном раз го во ру, за тра жи ла је по себ но из ја шње ње од ПС З. о раз ло зи ма због 
ко јих је Х. Б. по зва на 10. де цем бра 2014. го ди не у ПС З. где јој је узе та из ја ва у ве зи са ко јих је Х. Б. по зва на 10. де цем бра 2014. го ди не у ПС З. где јој је узе та из ја ва у ве зи са 
при ту жбом ко ју је под не ла По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З.при ту жбом ко ју је под не ла По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З.

1.7. 1.7. У из ја шње њу на чел ни ка По ли циј ске ста ни це З. Ж. Б, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу на чел ни ка По ли циј ске ста ни це З. Ж. Б, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да Х. Б. 10. де цем бра 2014. го ди не ни је по зва на у ПС З. на од го вор ност у сми слу За ко на да Х. Б. 10. де цем бра 2014. го ди не ни је по зва на у ПС З. на од го вор ност у сми слу За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци је, већ у свој ству при ту жи о ца у сми слу чла на 14. Пра вил ни ка о о за бра ни дис кри ми на ци је, већ у свој ству при ту жи о ца у сми слу чла на 14. Пра вил ни ка о 
по ступ ку ре ша ва ња при ту жби и чла на 180. За ко на о по ли ци ји, ра ди оба вља ња раз го во-по ступ ку ре ша ва ња при ту жби и чла на 180. За ко на о по ли ци ји, ра ди оба вља ња раз го во-
ра о на во ди ма из ње не при ту жбе на рад ПС З;ра о на во ди ма из ње не при ту жбе на рад ПС З;

да по зи ва ње при ту жи о ца ко ји се при ту жу је на рад ПС З. ни је прак са ПС З, већ за кон ска да по зи ва ње при ту жи о ца ко ји се при ту жу је на рад ПС З. ни је прак са ПС З, већ за кон ска 
оба ве за у скла ду са на ве де ним за ко ном и под за кон ским ак том;оба ве за у скла ду са на ве де ним за ко ном и под за кон ским ак том;

да је за кон ска оба ве за за по сле них у ПС З. да све гра ђа не и гра ђан ке ко ји им се обра те да је за кон ска оба ве за за по сле них у ПС З. да све гра ђа не и гра ђан ке ко ји им се обра те 
упу те ка ко, у скла ду са за ко ном, мо гу оства ри ти сво је пра во, што је у кон крет ном слу ча ју упу те ка ко, у скла ду са за ко ном, мо гу оства ри ти сво је пра во, што је у кон крет ном слу ча ју 
и учи ње но, те да не пре по зна ју чин дис кри ми на ци је у то ме;и учи ње но, те да не пре по зна ју чин дис кри ми на ци је у то ме;

да су 11. де цем бра 2014. го ди не упу ти ли до пис Град ском цен тру за со ци јал ни рад са да су 11. де цем бра 2014. го ди не упу ти ли до пис Град ском цен тру за со ци јал ни рад са 
мол бом да им до ста ве пи са ну са гла сност да ма ло лет на Х. Б. мо же да се при ја ви на адре-мол бом да им до ста ве пи са ну са гла сност да ма ло лет на Х. Б. мо же да се при ја ви на адре-
су ста но ва ња мај ке;су ста но ва ња мај ке;

да је ПС З. „сер вис гра ђа на ко ји по сто ји упра во због њих али да не сме мо кр ши ти за ко не да је ПС З. „сер вис гра ђа на ко ји по сто ји упра во због њих али да не сме мо кр ши ти за ко не 
Ре пу бли ке Ср би је”.Ре пу бли ке Ср би је”.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Ме ђу стран ка ма ни је спор но да је Х. Б. до ла зи лу у ју лу или ав гу сту 2013. го ди не у ПС З. Ме ђу стран ка ма ни је спор но да је Х. Б. до ла зи лу у ју лу или ав гу сту 2013. го ди не у ПС З. 
ра ди при ја вљи ва ња пре би ва ли шта за сво ју ма ло лет ну ћер ку М. Б, ро ђе ну... го ди не. Оба-ра ди при ја вљи ва ња пре би ва ли шта за сво ју ма ло лет ну ћер ку М. Б, ро ђе ну... го ди не. Оба-
ве ште на је да тре ба да иде у Град ску упра ву гра да Б. да про ши ри уго вор о за ку пу ста на и ве ште на је да тре ба да иде у Град ску упра ву гра да Б. да про ши ри уго вор о за ку пу ста на и 
упи ше но во ро ђе но де те као ко ри сни цу ста на.упи ше но во ро ђе но де те као ко ри сни цу ста на.

2.2. 2.2. Уви дом у за пи сник о са слу ша њу стран ке са ста вљен 10. де цем бра 2014. го ди не, утвр ђе но Уви дом у за пи сник о са слу ша њу стран ке са ста вљен 10. де цем бра 2014. го ди не, утвр ђе но 
је да је Х. Б. да ла из ја ву „у ве зи при ту жбе на рад ПС З. а у управ ној ства ри при ја ве пре би-је да је Х. Б. да ла из ја ву „у ве зи при ту жбе на рад ПС З. а у управ ној ства ри при ја ве пре би-
ва ли шта за ма ло лет ну М. Б.” и да је „упо зо ре на да је ду жна да го во ри исти ну, да не сме ва ли шта за ма ло лет ну М. Б.” и да је „упо зо ре на да је ду жна да го во ри исти ну, да не сме 
ни шта пре ћу та ти и пре до че не су јој по сле ди це да ва ња ла жног ис ка за под кри вич ном ни шта пре ћу та ти и пре до че не су јој по сле ди це да ва ња ла жног ис ка за под кри вич ном 
и ма те ри јал ном од го вор но шћу”. Утвр ђе но је да је Х. Б. из ја ви ла да је у ју лу или ав гу сту и ма те ри јал ном од го вор но шћу”. Утвр ђе но је да је Х. Б. из ја ви ла да је у ју лу или ав гу сту 
2013. го ди не до ла зи ла у ПС З. ка ко би при ја ви ла сво је ма ло лет но де те, ко је је у том мо-2013. го ди не до ла зи ла у ПС З. ка ко би при ја ви ла сво је ма ло лет но де те, ко је је у том мо-
мен ту има ла шест ме се ци. Ја ви ла се на „шал тер пре би ва ли шта” где је ра ди ла мла ђа мен ту има ла шест ме се ци. Ја ви ла се на „шал тер пре би ва ли шта” где је ра ди ла мла ђа 
жен ска осо ба ко ју не би пре по зна ла ни да ка да би се су о чи ла са њим, али ко ја јој је ре кла жен ска осо ба ко ју не би пре по зна ла ни да ка да би се су о чи ла са њим, али ко ја јој је ре кла 
да при ја ву ста на за де те не мо же да ура ди јер ма ло лет но де те ни је об у хва ће но уго во-да при ја ву ста на за де те не мо же да ура ди јер ма ло лет но де те ни је об у хва ће но уго во-
ром о за ку пу ста на. Слу жбе ни ца је упу ти ла Х. Б. да се обра ти Се кре та ри ја ту за со ци јал ну ром о за ку пу ста на. Слу жбе ни ца је упу ти ла Х. Б. да се обра ти Се кре та ри ја ту за со ци јал ну 
за шти ту са ко јим је за кљу чен уго вор о за ку пу ста на ка ко би про ши ри ла уго вор, од но сно, за шти ту са ко јим је за кљу чен уго вор о за ку пу ста на ка ко би про ши ри ла уго вор, од но сно, 
ка ко би као ко ри сни цу ста на у уго вор уне ли и ма ло лет ну М. Б. На кон ин си сти ра ња Х. Б. ка ко би као ко ри сни цу ста на у уго вор уне ли и ма ло лет ну М. Б. На кон ин си сти ра ња Х. Б. 
да јој из да ју при ја ву пре би ва ли шта, слу жбе ни ца је ре кла „Не мо же, ви Ци га ни сте мно го да јој из да ју при ја ву пре би ва ли шта, слу жбе ни ца је ре кла „Не мо же, ви Ци га ни сте мно го 
до сад ни и нај го ри сте”. По сле то га Х. Б. ви ше ни је до ла зи ла у ПС З, а 9. де цем бра 2014. до сад ни и нај го ри сте”. По сле то га Х. Б. ви ше ни је до ла зи ла у ПС З, а 9. де цем бра 2014. 
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го ди не у Се кре та ри ја ту за со ци јал ну за шти ту ре че но јој је да до ђе за ме сец да на „па ће го ди не у Се кре та ри ја ту за со ци јал ну за шти ту ре че но јој је да до ђе за ме сец да на „па ће 
да ви де” јер је слу жбе ни ца по гре ши ла што у уго вор о ко ри шће њу ста на ни је уне ла и М. да ви де” јер је слу жбе ни ца по гре ши ла што у уго вор о ко ри шће њу ста на ни је уне ла и М. 
Б. ко ја је би ла ро ђе на у мо мен ту за кљу че ња уго во ра.Б. ко ја је би ла ро ђе на у мо мен ту за кљу че ња уго во ра.

2.3. 2.3. Уви дом у фо то ко пи ју уго во ра о за ку пу ста на за кљу че ног из ме ђу Х. Б. и Гра да Б, Се кре та-Уви дом у фо то ко пи ју уго во ра о за ку пу ста на за кљу че ног из ме ђу Х. Б. и Гра да Б, Се кре та-
ри ја та за со ци јал ну за шти ту број XI XA-07-36-9-913/12 од 6. мар та 2013. го ди не, утвр ђе но ри ја та за со ци јал ну за шти ту број XI XA-07-36-9-913/12 од 6. мар та 2013. го ди не, утвр ђе но 
је да је за ку пац ста на Х. Б., а да је од ред ба ма чла на 5. уго во ра про пи са но да ће за ку-је да је за ку пац ста на Х. Б., а да је од ред ба ма чла на 5. уго во ра про пи са но да ће за ку-
пац ко ри сти ти стан за јед но са чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства и то: А. Б. (син), А. пац ко ри сти ти стан за јед но са чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства и то: А. Б. (син), А. 
Б. (син), Ђ. Б. (кћи) и М. Б. (кћи). Нај мла ђа кћи М. Б. ни је на ве де на у уго во ру као чла ни ца Б. (син), Ђ. Б. (кћи) и М. Б. (кћи). Нај мла ђа кћи М. Б. ни је на ве де на у уго во ру као чла ни ца 
до ма ћин ства Х. Б.до ма ћин ства Х. Б.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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, до ка зе ко ји су при ло же ни, као и ре ле-ла је у ви ду 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.вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 усво ју уло гу. Јед на од основ них над ле жно сти По ве ре ни ка је сте да и ефи ка сно оства ру је усво 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. 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 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-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, 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. кул ту ре, је зи ка, ста ро сти, 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- 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 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 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-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, 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 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 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 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, 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 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 15. про пи са но је да сва ко има пра во на јед нак лич ним свој стви ма. По ред то га, чла ном 15. про пи са но је да сва ко има пра во на јед нак 
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при ступ и јед на ку за шти ту сво јих пра ва пред су до ви ма и ор га ни ма јав не вла сти, као и при ступ и јед на ку за шти ту сво јих пра ва пред су до ви ма и ор га ни ма јав не вла сти, као и 
да се дис кри ми на тор ско по сту па ње слу жбе них ли ца, од но сно од го вор ног ли ца у ор га ну да се дис кри ми на тор ско по сту па ње слу жбе них ли ца, од но сно од го вор ног ли ца у ор га ну 
јав не вла сти, сма тра те жом по вре дом рад не ду жно сти, у скла ду са за ко ном.јав не вла сти, сма тра те жом по вре дом рад не ду жно сти, у скла ду са за ко ном.

3.4. 3.4. Oдрeдбaмa Зaкoнa o прeбивaли шту и бoрaви шту гра ђа на про пи са но је да при ја ву и од-Oдрeдбaмa Зaкoнa o прeбивaли шту и бoрaви шту гра ђа на про пи са но је да при ја ву и од-
ја ву пре би ва ли шта, од но сно при ја ву и од ја ву бо ра ви шта за ма ло лет но ли це или ли це ја ву пре би ва ли шта, од но сно при ја ву и од ја ву бо ра ви шта за ма ло лет но ли це или ли це 
без по слов не спо соб но сти, под но си ње гов ро ди тељ, од но сно ста ра тељ или дру ги за-без по слов не спо соб но сти, под но си ње гов ро ди тељ, од но сно ста ра тељ или дру ги за-
кон ски за ступ ник. Од ред ба ма чла на 11. став 1. про пи са но је да гра ђа нин мо же при ја ви-кон ски за ступ ник. Од ред ба ма чла на 11. став 1. про пи са но је да гра ђа нин мо же при ја ви-
ти пре би ва ли ште по осно ву пра ва сво ји не на ста ну, уго во ра о за ку пу ста на или дру гом ти пре би ва ли ште по осно ву пра ва сво ји не на ста ну, уго во ра о за ку пу ста на или дру гом 
прав ном осно ву, док је од ред ба ма ста ва 2. тач ка 3. овог за ко на про пи са но да, уко ли ко прав ном осно ву, док је од ред ба ма ста ва 2. тач ка 3. овог за ко на про пи са но да, уко ли ко 
гра ђа нин не мо же при ја ви ти пре би ва ли ште по осно ву на ве де ном у ста ву 1. овог чла на, гра ђа нин не мо же при ја ви ти пре би ва ли ште по осно ву на ве де ном у ста ву 1. овог чла на, 
над ле жни ор ган му ре ше њем утвр ђу је пре би ва ли ште на адре си пре би ва ли шта ње го вих над ле жни ор ган му ре ше њем утвр ђу је пре би ва ли ште на адре си пре би ва ли шта ње го вих 
ро ди те ља.ро ди те ља.

3.5. 3.5. Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји (2009), Вла да Ре пу-Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји (2009), Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци бли ке Ср би је по ста ви ла је као стра те шки циљ уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји и сма ње ње 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 Ср би ји и сма ње ње 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.ста нов ни штва.

3.6. 3.6. Стрaтeгиjом прeвeнциje и зaштитe oд дис кри минaциje, као је дан од по себ них ци ље ва Стрaтeгиjом прeвeнциje и зaштитe oд дис кри минaциje, као је дан од по себ них ци ље ва 
про пи са но је спре ча ва ње дис кри ми на ци је над при пад ни ци ма ром ске на ци о нал не ма-про пи са но је спре ча ва ње дис кри ми на ци је над при пад ни ци ма ром ске на ци о нал не ма-
њи не, у окви ру ко јег је ис так ну та по тре ба ис ко ре њи ва ња раз ли чи тих слу ча је ва дис кри-њи не, у окви ру ко јег је ис так ну та по тре ба ис ко ре њи ва ња раз ли чи тих слу ча је ва дис кри-
ми на ци је и дис кри ми на тор них прак си и у до би ја њу лич них до ку ме на та и по ступ ци ма ми на ци је и дис кри ми на тор них прак си и у до би ја њу лич них до ку ме на та и по ступ ци ма 
пред ор га ни ма јав не вла сти. пред ор га ни ма јав не вла сти. 

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ, ПРИ ЛО ГА И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ, ПРИ ЛО ГА И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА
СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ САСА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.7. 3.7. За да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је да утвр ди да ли је По ли циј ска ста ни-За да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је да утвр ди да ли је По ли циј ска ста ни-
ца З. дис кри ми ни са ла ма ло лет ну М. Б. на осно ву лич ног свој ства – при пад но сти ром ској ца З. дис кри ми ни са ла ма ло лет ну М. Б. на осно ву лич ног свој ства – при пад но сти ром ској 
на ци о нал ној ма њи ни и чи ње ни ци да по ро ди ца Х. Б. жи ви у ста ну за со ци јал но ста но ва-на ци о нал ној ма њи ни и чи ње ни ци да по ро ди ца Х. Б. жи ви у ста ну за со ци јал но ста но ва-
ње, од би ја њем да из вр ши при ја ву пре би ва ли шта по зах те ву ње не мај ке Х. Б. ње, од би ја њем да из вр ши при ја ву пре би ва ли шта по зах те ву ње не мај ке Х. Б. 

3.8. 3.8. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ред ба ма чла на 45. За ко на о за-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ред ба ма чла на 45. За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је про пи са но пра ви ло о пре ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма бра ни дис кри ми на ци је про пи са но пра ви ло о пре ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња. Пре ма 
овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си тељ ка при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват-овом пра ви лу, у кон крет ном слу ча ју, под но си тељ ка при ту жбе тре ба да учи ни ве ро ват-
ним да је По ли циј ска ста ни ца З. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је од би ја њем да из вр ши ним да је По ли циј ска ста ни ца З. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је од би ја њем да из вр ши 
при ја ву пре би ва ли шта за М. Б. Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре да на-при ја ву пре би ва ли шта за М. Б. Уко ли ко то учи ни, те рет до ка зи ва ња да до по вре да на-
че ла рав но прав но сти ни је до шло, ле жи на по ли циј ској ста ни ци. По ве ре ни ца за за шти-че ла рав но прав но сти ни је до шло, ле жи на по ли циј ској ста ни ци. По ве ре ни ца за за шти-
ту рав но прав но сти кон ста ту је да је акт дис кри ми на ци је учи њен ве ро ват ним, у сми слу ту рав но прав но сти кон ста ту је да је акт дис кри ми на ци је учи њен ве ро ват ним, у сми слу 
чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да М. Б. не ма при ја вље но пре-чла на 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, с об зи ром да М. Б. не ма при ја вље но пре-
би ва ли ште. Има ју ћи то у ви ду, по треб но је утвр ди ти да ли чи ње ни це и до ка зи ко је је ПС би ва ли ште. Има ју ћи то у ви ду, по треб но је утвр ди ти да ли чи ње ни це и до ка зи ко је је ПС 
З. по ну ди ла у при лог тврд њи да ни је из вр шен акт дис кри ми на ци је, пру жа ју до вољ но З. по ну ди ла у при лог тврд њи да ни је из вр шен акт дис кри ми на ци је, пру жа ју до вољ но 
осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих је М. Б. од би-осно ва за за кљу чак да по сто је објек тив ни и оправ да ни раз ло зи због ко јих је М. Б. од би-
је на при ја ва пре би ва ли шта, а ко ји ни су у ве зи са ње ном на ци о нал ном при пад но шћу и је на при ја ва пре би ва ли шта, а ко ји ни су у ве зи са ње ном на ци о нал ном при пад но шћу и 
чи ње ни цом да жи ви са по ро ди цом у ста ну за со ци јал но ста но ва ње. чи ње ни цом да жи ви са по ро ди цом у ста ну за со ци јал но ста но ва ње. 

3.9. 3.9. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на во де из из ја шње ња ПС З. да је зах-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на во де из из ја шње ња ПС З. да је зах-
тев за при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет не М. Б. од би јен јер она ни је на ве де на као ко ри-тев за при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет не М. Б. од би јен јер она ни је на ве де на као ко ри-
сни ца ста на у уго во ру о за ку пу ста на ко ји је са Град ском упра вом гра да Б. за кљу чи ла сни ца ста на у уго во ру о за ку пу ста на ко ји је са Град ском упра вом гра да Б. за кљу чи ла 



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  251

ње на мај ка Х. Б. На и ме, пре ма на во ди ма ПС З, ма ло лет ној М. Б. не мо же се из вр ши ти ње на мај ка Х. Б. На и ме, пре ма на во ди ма ПС З, ма ло лет ној М. Б. не мо же се из вр ши ти 
при ја ва пре би ва ли шта јер не по сто ји прав ни основ за ње ну при ја ву на адре си на ко јој при ја ва пре би ва ли шта јер не по сто ји прав ни основ за ње ну при ја ву на адре си на ко јој 
жи ви ње на по ро ди ца. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да се ова кав став жи ви ње на по ро ди ца. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да се ова кав став 
ПС З. не мо же при хва ти ти. Нај пре, од ред ба ма уго во ра о за ку пу ста на про пи са но је да ће ПС З. не мо же при хва ти ти. Нај пре, од ред ба ма уго во ра о за ку пу ста на про пи са но је да ће 
за ку пац „ко ри сти ти стан за јед но са чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства”. Иако ма ло-за ку пац „ко ри сти ти стан за јед но са чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства”. Иако ма ло-
лет на М. Б. ни је екс пли цит но на ве де на у уго во ру о за ку пу ста на као чла ни ца до ма ћин-лет на М. Б. ни је екс пли цит но на ве де на у уго во ру о за ку пу ста на као чла ни ца до ма ћин-
ства и ко ри сни ца ста на, она то не сум њи во је сте. На и ме, у кон крет ном слу ча ју у пи та њу је ства и ко ри сни ца ста на, она то не сум њи во је сте. На и ме, у кон крет ном слу ча ју у пи та њу је 
бе ба, ко ја у тре нут ку пр вог под но ше ња зах те ва за при ја ву пре би ва ли шта има шест ме се-бе ба, ко ја у тре нут ку пр вог под но ше ња зах те ва за при ја ву пре би ва ли шта има шест ме се-
ци и жи ви са мај ком. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ни је ула зи ла у ис пи ти ва ње ци и жи ви са мај ком. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ни је ула зи ла у ис пи ти ва ње 
раз ло га због ко јих ма ло лет на М. Б. ни је на ве де на у уго во ру о за ку пу ста на као ко ри сни ца раз ло га због ко јих ма ло лет на М. Б. ни је на ве де на у уго во ру о за ку пу ста на као ко ри сни ца 
ста на, иако је у мо мен ту за кљу че ња уго во ра би ла ро ђе на, с об зи ром да то ни је пред мет ста на, иако је у мо мен ту за кљу че ња уго во ра би ла ро ђе на, с об зи ром да то ни је пред мет 
ове при ту жбе и ни је ре ле вант но за од лу чи ва ње у кон крет ном слу ча ју. При то ме, тре ба ове при ту жбе и ни је ре ле вант но за од лу чи ва ње у кон крет ном слу ча ју. При то ме, тре ба 
има ти у ви ду да је М. Б. ро ђе на... го ди не, а да је уго вор о за ку пу ста на за кљу чен 6. мар та има ти у ви ду да је М. Б. ро ђе на... го ди не, а да је уго вор о за ку пу ста на за кљу чен 6. мар та 
2013. го ди не, да кле у ве о ма крат ком вре мен ском пе ри о ду на кон ро ђе ња М. Б.2013. го ди не, да кле у ве о ма крат ком вре мен ском пе ри о ду на кон ро ђе ња М. Б.

3.10. 3.10. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да у кон крет ном слу ча ју, за при ја ву пре-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да у кон крет ном слу ча ју, за при ја ву пре-
би ва ли шта ма ло лет не М. Б. ни је ре ле вант но да ли је у уго во ру о за ку пу ста на на ве де на би ва ли шта ма ло лет не М. Б. ни је ре ле вант но да ли је у уго во ру о за ку пу ста на на ве де на 
као ко ри сни ца. На и ме, За ко ном о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на про пи са ни су на-као ко ри сни ца. На и ме, За ко ном о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на про пи са ни су на-
чи ни при ја вљи ва ња пре би ва ли шта. Про пи са но је да при ја ву и од ја ву пре би ва ли шта за чи ни при ја вљи ва ња пре би ва ли шта. Про пи са но је да при ја ву и од ја ву пре би ва ли шта за 
ма ло лет но ли це или ли це без по слов не спо соб но сти, под но си ње гов ро ди тељ, од но сно ма ло лет но ли це или ли це без по слов не спо соб но сти, под но си ње гов ро ди тељ, од но сно 
ста ра тељ или дру ги за кон ски за ступ ник, док је од ред ба ма чла на 11. став 1. про пи са но ста ра тељ или дру ги за кон ски за ступ ник, док је од ред ба ма чла на 11. став 1. про пи са но 
да гра ђа нин мо же при ја ви ти пре би ва ли ште по осно ву пра ва сво ји не на ста ну, уго во ра о да гра ђа нин мо же при ја ви ти пре би ва ли ште по осно ву пра ва сво ји не на ста ну, уго во ра о 
за ку пу ста на или дру гом прав ном осно ву. Од ред ба ма ста ва 2. тач ка 3. овог чла на про пи-за ку пу ста на или дру гом прав ном осно ву. Од ред ба ма ста ва 2. тач ка 3. овог чла на про пи-
са но је да уко ли ко гра ђа нин не мо же да при ја ви пре би ва ли ште по не ком од на ве де них са но је да уко ли ко гра ђа нин не мо же да при ја ви пре би ва ли ште по не ком од на ве де них 
осно ва, над ле жни ор ган му ре ше њем утвр ђу је пре би ва ли ште на адре си пре би ва ли шта осно ва, над ле жни ор ган му ре ше њем утвр ђу је пре би ва ли ште на адре си пре би ва ли шта 
ње го вих ро ди те ља. У кон крет ном слу ча ју, ПС З. мо гла је да из вр ши при ја ву пре би ва ли-ње го вих ро ди те ља. У кон крет ном слу ча ју, ПС З. мо гла је да из вр ши при ја ву пре би ва ли-
шта за М. Б. на осно ву уго во ра о за ку пу ста на ко ји је Х. Б. за кљу чи ла са гра дом Б. По ред шта за М. Б. на осно ву уго во ра о за ку пу ста на ко ји је Х. Б. за кљу чи ла са гра дом Б. По ред 
то га, уко ли ко је при ја ва пре би ва ли шта на осно ву уго во ра о за ку пу ста на би ла на би ло то га, уко ли ко је при ја ва пре би ва ли шта на осно ву уго во ра о за ку пу ста на би ла на би ло 
ко ји на чин спор на за ПС З, би ло је мо гу ће при ме ни ти од ред бе За ко на о пре би ва ли шту ко ји на чин спор на за ПС З, би ло је мо гу ће при ме ни ти од ред бе За ко на о пре би ва ли шту 
и бо ра ви шту гра ђа на ко ји ма је про пи са но да ако гра ђа нин не мо же да при ја ви пре би-и бо ра ви шту гра ђа на ко ји ма је про пи са но да ако гра ђа нин не мо же да при ја ви пре би-
ва ли ште по не ком од на ве де них осно ва, над ле жни ор ган му ре ше њем утвр ђу је пре би-ва ли ште по не ком од на ве де них осно ва, над ле жни ор ган му ре ше њем утвр ђу је пре би-
ва ли ште на адре си пре би ва ли шта ње го вих ро ди те ља. При ме на овог за кон ског ре ше ња ва ли ште на адре си пре би ва ли шта ње го вих ро ди те ља. При ме на овог за кон ског ре ше ња 
зна чи ла би при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет не М. Б. на адре си пре би ва ли шта ње не мај ке. зна чи ла би при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет не М. Б. на адре си пре би ва ли шта ње не мај ке. 
Ме ђу тим, ПС З. ни је при ме ни ла ни јед но од про пи са них за кон ских ре ше ња, већ је од би-Ме ђу тим, ПС З. ни је при ме ни ла ни јед но од про пи са них за кон ских ре ше ња, већ је од би-
ла да из вр ши при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет ној М. Б. ла да из вр ши при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет ној М. Б. 

3.11. 3.11. Да ље, на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу-Да ље, на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу-
бли ке Ср би је на ла зи се и упут ство о при ја ви пре би ва ли шта но во ро ђе ног де те та, под на-бли ке Ср би је на ла зи се и упут ство о при ја ви пре би ва ли шта но во ро ђе ног де те та, под на-
сло вом „Ка да при ја вљу ју но во ро ђе но де те ко је су оба ве зе ро ди те ља и ко ји је по сту пак и сло вом „Ка да при ја вљу ју но во ро ђе но де те ко је су оба ве зе ро ди те ља и ко ји је по сту пак и 
рок”. У овом упут ству, на ме ње ном ро ди те љи ма, на ве де ни су и до ку мен ти ко је ро ди тељ рок”. У овом упут ству, на ме ње ном ро ди те љи ма, на ве де ни су и до ку мен ти ко је ро ди тељ 
до ста вља на увид при ли ком при ја вљи ва ња пре би ва ли шта но во ро ђен че та и то: ва же ћу до ста вља на увид при ли ком при ја вљи ва ња пре би ва ли шта но во ро ђен че та и то: ва же ћу 
лич ну кар ту, из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за де те, до каз о упла ће ној ре пу блич кој лич ну кар ту, из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за де те, до каз о упла ће ној ре пу блич кој 
ад ми ни стра тив ној так си, са гла сност дру гог ро ди те ља у слу ча ју да ро ди те љи не ма ју исту ад ми ни стра тив ној так си, са гла сност дру гог ро ди те ља у слу ча ју да ро ди те љи не ма ју исту 
адре су ста но ва ња или при ме рак прав но сна жне пре су де о раз во ду бра ка у слу ча ју да адре су ста но ва ња или при ме рак прав но сна жне пре су де о раз во ду бра ка у слу ча ју да 
ро ди тељ са мо стал но вр жи ро ди тељ ско пра во. ро ди тељ са мо стал но вр жи ро ди тељ ско пра во. 

 Из све га на ве де ног ја сно је да ро ди тељ ко ји има ва же ћу лич ну кар ту не тре ба да до ста- Из све га на ве де ног ја сно је да ро ди тељ ко ји има ва же ћу лич ну кар ту не тре ба да до ста-
вља до ку мент ко ји је прав ни основ за при ја ву пре би ва ли шта, већ се то вр ши уви дом у вља до ку мент ко ји је прав ни основ за при ја ву пре би ва ли шта, већ се то вр ши уви дом у 
ва же ћу лич ну кар ту, од но сно, при ја ву пре би ва ли шта. С об зи ром да Х. Б. има при ја вље но ва же ћу лич ну кар ту, од но сно, при ја ву пре би ва ли шта. С об зи ром да Х. Б. има при ја вље но 
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пре би ва ли ште на адре си ... у З. П, што је и ПС З. утвр дио про ве ром у еви ден ци ји пре би-пре би ва ли ште на адре си ... у З. П, што је и ПС З. утвр дио про ве ром у еви ден ци ји пре би-
ва ли шта, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни је по сто јао ни је дан ва ли шта, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни је по сто јао ни је дан 
објек ти ван и оправ дан раз лог да се не из вр ши при ја ва пре би ва ли шта за ма ло лет ну М. објек ти ван и оправ дан раз лог да се не из вр ши при ја ва пре би ва ли шта за ма ло лет ну М. 
Б, од но сно, да ни је по сто јао раз лог да се од Х. Б. уоп ште тра жи до ста вља ње уго во ра о Б, од но сно, да ни је по сто јао раз лог да се од Х. Б. уоп ште тра жи до ста вља ње уго во ра о 
за ку пу ста на, а по себ но ни је би ло раз ло га да се упу ћу је да из ме ни уго вор и до да М. Б. за ку пу ста на, а по себ но ни је би ло раз ло га да се упу ћу је да из ме ни уго вор и до да М. Б. 
као чла ни цу свог по ро дич ног до ма ћин ства. Х. Б. мо же тра жи ти из ме ну уго во ра о за ку пу као чла ни цу свог по ро дич ног до ма ћин ства. Х. Б. мо же тра жи ти из ме ну уго во ра о за ку пу 
ста на, уко ли ко јој је то нео п ход но ра ди оства ри ва ња од ре ђе них пра ва, али ова из ме на ста на, уко ли ко јој је то нео п ход но ра ди оства ри ва ња од ре ђе них пра ва, али ова из ме на 
ни је нео п ход на за при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет ног де те та. ни је нео п ход на за при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет ног де те та. 

3.12. 3.12. У од но су на на во де из из ја шње ња ПС З. да су 10. де цем бра 2014. го ди не, на кон под-У од но су на на во де из из ја шње ња ПС З. да су 10. де цем бра 2014. го ди не, на кон под-
но ше ња при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти, од Х. Б. при ми ли зах тев за но ше ња при ту жбе По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти, од Х. Б. при ми ли зах тев за 
при ја ву пре би ва ли шта за ма ло лет ну М. Б, ка ко би слу жбе ним пу тем по ку ша ли да при ба-при ја ву пре би ва ли шта за ма ло лет ну М. Б, ка ко би слу жбе ним пу тем по ку ша ли да при ба-
ве пи сме ну са гла сност за при ја ву пре би ва ли шта од Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту ве пи сме ну са гла сност за при ја ву пре би ва ли шта од Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту 
Град ске упра ве гра да Б, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је ПС З. то мо-Град ске упра ве гра да Б, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је ПС З. то мо-
гла да учи ни и ка да је Х. Б. пр ви пут до шла да при ја ви де те, уко ли ко су слу жбе ни ци сма-гла да учи ни и ка да је Х. Б. пр ви пут до шла да при ја ви де те, уко ли ко су слу жбе ни ци сма-
тра ли да је нео п ход на из ме на уго во ра о за ку пу ста на. Ова кво по сту па ње ПС З. до ве ло је тра ли да је нео п ход на из ме на уго во ра о за ку пу ста на. Ова кво по сту па ње ПС З. до ве ло је 
до си ту а ци је да М. Б. не ма при ја вље но пре би ва ли ште две го ди не, иако не ма ни ка квих до си ту а ци је да М. Б. не ма при ја вље но пре би ва ли ште две го ди не, иако не ма ни ка квих 
за кон ских смет њи за при ја ву ње ног пре би ва ли шта.за кон ских смет њи за при ја ву ње ног пре би ва ли шта.

 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 од- 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 од-
би ја ње ПС З. да из вр ши при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет не М. Б. за сно ва но на ње ној ром-би ја ње ПС З. да из вр ши при ја ву пре би ва ли шта ма ло лет не М. Б. за сно ва но на ње ној ром-
ској на ци о нал ној при пад но сти и чи ње ни ци да ње на по ро ди ца жи ви у ста ну за со ци јал но ској на ци о нал ној при пад но сти и чи ње ни ци да ње на по ро ди ца жи ви у ста ну за со ци јал но 
ста но ва ње.ста но ва ње.

3.13. 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, до но ше-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, 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 (2009), по ста ви ла 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 (2009), 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-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. У 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. У 
Стра те ги ји је по себ на па жња по све ће на пра ву на лич на до ку мен та и на прав ни су бјек ти-Стра те ги ји је по себ на па жња по све ће на пра ву на лич на до ку мен та и на прав ни су бјек ти-
ви тет, те је на ве де но да се ве ли ки број Ро ма су о ча ва са озбиљ ним пре пре ка ма у ужи ва-ви тет, те је на ве де но да се ве ли ки број Ро ма су о ча ва са озбиљ ним пре пре ка ма у ужи ва-
њу пра ва да бу ду при зна ти пред за ко ном и да по се ду ју до ку мен та. Као не ки од узро ка њу пра ва да бу ду при зна ти пред за ко ном и да по се ду ју до ку мен та. Као не ки од узро ка 
ова квог ста ња, на ве де ни су: не мо гућ ност при ја ве бо ра ви шта или пре би ва ли шта ли ца ова квог ста ња, на ве де ни су: не мо гућ ност при ја ве бо ра ви шта или пре би ва ли шта ли ца 
ко ја жи ве у не фор мал ним на се љи ма, не до вољ на осе тљи вост за по сле них у над ле жним ко ја жи ве у не фор мал ним на се љи ма, не до вољ на осе тљи вост за по сле них у над ле жним 
ор га ни ма о по тре ба ма ром ске по пу ла ци је и не до вољ на флек си бил ност ор га на вла сти ор га ни ма о по тре ба ма ром ске по пу ла ци је и не до вољ на флек си бил ност ор га на вла сти 
да се при ла го де си ту а ци ји у ко јој се на ла зе Ро ми. При пад ни ци ром ске на ци о нал не ма-да се при ла го де си ту а ци ји у ко јој се на ла зе Ро ми. При пад ни ци ром ске на ци о нал не ма-
њи не из не фор мал них на се ља по себ но има ју те шко ће, јер због не при ја вље ног пре би ва-њи не из не фор мал них на се ља по себ но има ју те шко ће, јер због не при ја вље ног пре би ва-
ли шта ни су у мо гућ но сти да при ба ве лич ну кар ту, а због то га не мо гу да оства ре дру га ли шта ни су у мо гућ но сти да при ба ве лич ну кар ту, а због то га не мо гу да оства ре дру га 
пра ва ко ја су усло вље на по се до ва њем лич не кар те. Из ме ђу оста лог, ово је био је дан од пра ва ко ја су усло вље на по се до ва њем лич не кар те. Из ме ђу оста лог, ово је био је дан од 
раз ло га за до но ше ње За ко на о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на 2011. го ди не, ко јим раз ло га за до но ше ње За ко на о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на 2011. го ди не, ко јим 
је, из ме ђу оста лог, про пи сан на чин при ја ве пре би ва ли шта у слу ча је ви ма у ко ји ма не по-је, из ме ђу оста лог, про пи сан на чин при ја ве пре би ва ли шта у слу ча је ви ма у ко ји ма не по-
сто ји до каз о прав ном осно ву ста но ва ња. сто ји до каз о прав ном осно ву ста но ва ња. 

 Ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла ор га ни за ци ја ци вил ног дру шта P. из Б. у то ку 2013. и  Ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла ор га ни за ци ја ци вил ног дру шта P. из Б. у то ку 2013. и 
2014. го ди не, по ка за ло је да и да ље ни је ујед на че на прак са по ли циј ских упра ва по пи-2014. го ди не, по ка за ло је да и да ље ни је ујед на че на прак са по ли циј ских упра ва по пи-
та њу при ја ва пре би ва ли шта на адре си стал ног ста но ва ња или на адре си ро ди те ља и та њу при ја ва пре би ва ли шта на адре си стал ног ста но ва ња или на адре си ро ди те ља и 
су пру жни ка, као и да у овим слу ча је ви ма нај че шће до ла зи до усме ног од би ја ња при-су пру жни ка, као и да у овим слу ча је ви ма нај че шће до ла зи до усме ног од би ја ња при-
је ма зах те ва за при ја ву пре би ва ли шта. Си ту а ци ја у ко јој су се на шле Х. Б. и ње на ћер ка је ма зах те ва за при ја ву пре би ва ли шта. Си ту а ци ја у ко јој су се на шле Х. Б. и ње на ћер ка 
М. Б, по твр ђу је ре зул та те овог ис тра жи ва ња. Иако не жи ве у не ле гал ном на се љу, већ М. Б, по твр ђу је ре зул та те овог ис тра жи ва ња. Иако не жи ве у не ле гал ном на се љу, већ 
у ста ну за со ци јал но ста но ва ње, на осно ву уго во ра о за ку пу и са при ја вље ним пре би-у ста ну за со ци јал но ста но ва ње, на осно ву уго во ра о за ку пу и са при ја вље ним пре би-
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ва ли штем, Х. Б. ни је ус пе ла да при ја ви пре би ва ли ште сво јој ма ло лет ној ћер ки М. у ва ли штем, Х. Б. ни је ус пе ла да при ја ви пре би ва ли ште сво јој ма ло лет ној ћер ки М. у 
по ступ ку пред ПС З. по ступ ку пред ПС З. 

3.14. 3.14. Има ју ћи у ви ду све окол но сти овог слу ча ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти Има ју ћи у ви ду све окол но сти овог слу ча ја, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
кон ста ту је да је у овом по ступ ку нео п ход но ис пи та ти да ли је ПС З, по зи ва њем Х. Б. на кон ста ту је да је у овом по ступ ку нео п ход но ис пи та ти да ли је ПС З, по зи ва њем Х. Б. на 
ин фор ма тив ни раз го вор 10. де цем бра 2014. го ди не по во дом при ту жбе ко ју је под не ла ин фор ма тив ни раз го вор 10. де цем бра 2014. го ди не по во дом при ту жбе ко ју је под не ла 
По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З. због дис кри ми на ци је у по ступ ку По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З. због дис кри ми на ци је у по ступ ку 
при ја вљи ва ња пре би ва ли шта за сво ју ћер ку М. Б, из вр ши ла но ви акт дис кри ми на ци је. при ја вљи ва ња пре би ва ли шта за сво ју ћер ку М. Б, из вр ши ла но ви акт дис кри ми на ци је. 
На и ме, од ред ба ма чла на 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи сан је по се бан об-На и ме, од ред ба ма чла на 9. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи сан је по се бан об-
лик дис кри ми на ци је – за бра на по зи ва ња на од го вор ност (вик ти ми за ци ја), ко ји по сто ји лик дис кри ми на ци је – за бра на по зи ва ња на од го вор ност (вик ти ми за ци ја), ко ји по сто ји 
ако се пре ма ли цу или гру пи ли ца нео прав да но по сту па ло ши је не го што се по сту па или ако се пре ма ли цу или гру пи ли ца нео прав да но по сту па ло ши је не го што се по сту па или 
би се по сту па ло пре ма дру ги ма, ис кљу чи во или углав ном због то га што су тра жи ли, од-би се по сту па ло пре ма дру ги ма, ис кљу чи во или углав ном због то га што су тра жи ли, од-
но сно на ме ра ва ју да тра же за шти ту од дис кри ми на ци је или због то га што су по ну ди ли но сно на ме ра ва ју да тра же за шти ту од дис кри ми на ци је или због то га што су по ну ди ли 
или на ме ра ва ју да по ну де до ка зе о дис кри ми на тор ском по сту па њу. или на ме ра ва ју да по ну де до ка зе о дис кри ми на тор ском по сту па њу. 

3.15. 3.15. У из ја шње њу ПС З. на ве де но је да су по при је му зах те ва за из ја шње ње По ве ре ни ка за У из ја шње њу ПС З. на ве де но је да су по при је му зах те ва за из ја шње ње По ве ре ни ка за 
за шти ту рав но прав но сти, по зва ли Х. Б. у ПС З. „ка ко би се из ја сни ла на на во де при ту жбе за шти ту рав но прав но сти, по зва ли Х. Б. у ПС З. „ка ко би се из ја сни ла на на во де при ту жбе 
јер су исти би ли не ја сни и не пот пу ни и без до ка за о пре тр пље ном ак ту дис кри ми на-јер су исти би ли не ја сни и не пот пу ни и без до ка за о пре тр пље ном ак ту дис кри ми на-
ци је”. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је За ко ном о за бра ни дис кри-ци је”. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је За ко ном о за бра ни дис кри-
ми на ци је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, је ди ни спе ци ја ли зо ва ни ми на ци је уста но вљен По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, је ди ни спе ци ја ли зо ва ни 
др жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти спро во ђе ње по ступ ка по при ту жба ма гра ђа на и др жав ни ор ган у чи јој је над ле жно сти спро во ђе ње по ступ ка по при ту жба ма гра ђа на и 
гра ђан ки по во дом ака та дис кри ми на ци је и да ва ње ми шље ња о по вре ди ан ти ди скри-гра ђан ки по во дом ака та дис кри ми на ци је и да ва ње ми шље ња о по вре ди ан ти ди скри-
ми на ци о них про пи са. То зна чи да ПС З, као ни би ло ко је дру го прав но или фи зич ко ли це, ми на ци о них про пи са. То зна чи да ПС З, као ни би ло ко је дру го прав но или фи зич ко ли це, 
од но сно, др жав ни ор ган не ма овла шће ње да во ди по сту пак и ис пи ту је по вре де За ко на од но сно, др жав ни ор ган не ма овла шће ње да во ди по сту пак и ис пи ту је по вре де За ко на 
о за бра ни дис кри ми на ци ји, већ је то ис кљу чи ва над ле жност По ве ре ни ка. о за бра ни дис кри ми на ци ји, већ је то ис кљу чи ва над ле жност По ве ре ни ка. 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ПС З. за тра же но да се из ја сни о  По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ПС З. за тра же но да се из ја сни о 
на во ди ма из при ту жбе Х. Б. Има ју ћи у ви ду да је ПС З. ор га ни за ци о на је ди ни ца др жав-на во ди ма из при ту жбе Х. Б. Има ју ћи у ви ду да је ПС З. ор га ни за ци о на је ди ни ца др жав-
ног ор га на, По ве ре ни ца кон ста ту је да на чел ник ПС З, као и сви за по сле ни у ПС З. мо ра ју ног ор га на, По ве ре ни ца кон ста ту је да на чел ник ПС З, као и сви за по сле ни у ПС З. мо ра ју 
да зна ју ко ја су овла шће ња и над ле жно сти ПС З, а ко ја су овла шће ња и над ле жно сти да зна ју ко ја су овла шће ња и над ле жно сти ПС З, а ко ја су овла шће ња и над ле жно сти 
не за ви сног др жав ног ор га на – По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. Има ју ћи то у ви-не за ви сног др жав ног ор га на – По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. Има ју ћи то у ви-
ду, По ве ре ни ца кон ста ту је да је на чел ник ПС З, имао оба ве зу да се из ја сни на на во де из ду, По ве ре ни ца кон ста ту је да је на чел ник ПС З, имао оба ве зу да се из ја сни на на во де из 
при ту жбе Х. Б, на осно ву зах те ва за из ја шње ње По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. при ту жбе Х. Б, на осно ву зах те ва за из ја шње ње По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти. 
Ме ђу тим, ка ко је у из ја шње њу ПС З. на ве де но, Х. Б. је по зва на на ин фор ма тив ни раз го-Ме ђу тим, ка ко је у из ја шње њу ПС З. на ве де но, Х. Б. је по зва на на ин фор ма тив ни раз го-
вор 10. де цем бра 2014. го ди не у ПС З, по во дом при ту жбе ко ју је под не ла По ве ре ни ку за вор 10. де цем бра 2014. го ди не у ПС З, по во дом при ту жбе ко ју је под не ла По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З. за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З. 

 По ве ре ни ца кон ста ту је да се не мо гу при хва ти ти на во ди из до дат ног из ја шње ња ПС З.  По ве ре ни ца кон ста ту је да се не мо гу при хва ти ти на во ди из до дат ног из ја шње ња ПС З. 
да Х. Б. „ни је по зва на у ПС З. на од го вор ност у сми слу За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, да Х. Б. „ни је по зва на у ПС З. на од го вор ност у сми слу За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, 
већ у свој ству при ту жи о ца у сми слу чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку ре ша ва ња при ту-већ у свој ству при ту жи о ца у сми слу чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку ре ша ва ња при ту-
жби и чла на 180. За ко на о по ли ци ји, ра ди оба вља ња раз го во ра на окол но сти на во да из жби и чла на 180. За ко на о по ли ци ји, ра ди оба вља ња раз го во ра на окол но сти на во да из 
ње не при ту жбе на рад ПС З”, с об зи ром да је од ред ба ма чла на 3. Пра вил ни ка о по ступ-ње не при ту жбе на рад ПС З”, с об зи ром да је од ред ба ма чла на 3. Пра вил ни ка о по ступ-
ку ре ша ва ња при ту жби про пи са но ко ме се под но си при ту жба кoje прoтив пoли циjских ку ре ша ва ња при ту жби про пи са но ко ме се под но си при ту жба кoje прoтив пoли циjских 
службeникa пoднoсe пojeдин ци, од но сно, еви дент но је да при ту жба ко ју је Х. Б. под не ла службeникa пoднoсe пojeдин ци, од но сно, еви дент но је да при ту жба ко ју је Х. Б. под не ла 
По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти ни је при ту жба под не та Ми ни стар ству уну тра-По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти ни је при ту жба под не та Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва. шњих по сло ва. 

 Има ју ћи у ви ду да је Х. Б. по зва на у по ли циј ску ста ни цу про тив ко је је под не ла при ту жбу,  Има ју ћи у ви ду да је Х. Б. по зва на у по ли циј ску ста ни цу про тив ко је је под не ла при ту жбу, 
да јој је узе та из ја ва на за пи сник и да је слу жбе но ли це упо зо ри ло Х. Б. на кри вич ну и ма-да јој је узе та из ја ва на за пи сник и да је слу жбе но ли це упо зо ри ло Х. Б. на кри вич ну и ма-
те ри јал ну од го вор ност за да ва ње ла жне из ја ве, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти те ри јал ну од го вор ност за да ва ње ла жне из ја ве, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
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кон ста ту је да је ова квим по сту па њем ПС З, Х. Б. до дат но вик ти ми зо ва на због то га што је кон ста ту је да је ова квим по сту па њем ПС З, Х. Б. до дат но вик ти ми зо ва на због то га што је 
тра жи ла за шти ту од дис кри ми на ци је. Ти ме је ПС З. пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра-тра жи ла за шти ту од дис кри ми на ци је. Ти ме је ПС З. пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра-
ни дис кри ми на ци је. ни дис кри ми на ци је. 

3.16. 3.16. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је оба ве за свих ре ле вант них На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је оба ве за свих ре ле вант них 
дру штве них ак те ра у Ср би ји, а по себ но др жав них ор га на, да по ка жу ве ћи сте пен сен-дру штве них ак те ра у Ср би ји, а по себ но др жав них ор га на, да по ка жу ве ћи сте пен сен-
зи бил но сти у по ступ ци ма у ко ји ма су стран ке из осе тљи вих дру штве них гру па, као и да зи бил но сти у по ступ ци ма у ко ји ма су стран ке из осе тљи вих дру штве них гру па, као и да 
учи не све што је у њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п ход ну по др шку, ка ко би се овим учи не све што је у њи хо вој над ле жно сти да пру же нео п ход ну по др шку, ка ко би се овим 
осо ба ма олак ша ло оства ри ва ње га ран то ва них пра ва.осо ба ма олак ша ло оства ри ва ње га ран то ва них пра ва.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

4.1. 4.1. У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби М. Б. из З. П, ко ју је под не ла ње на мај ка Х. Б. У по ступ ку ко ји је спро ве ден по при ту жби М. Б. из З. П, ко ју је под не ла ње на мај ка Х. Б. 
про тив По ли циј ске ста ни це З, утвр ђе но је да је ПС З, од би ја њем при ја ве пре би ва ли шта про тив По ли циј ске ста ни це З, утвр ђе но је да је ПС З, од би ја њем при ја ве пре би ва ли шта 
за ма ло лет ну М. Б. пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.за ма ло лет ну М. Б. пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

4.2. 4.2. По зи ва њем Х. Б. на ин фор ма тив ни раз го вор 10. де цем бра 2014. го ди не по во дом при ту-По зи ва њем Х. Б. на ин фор ма тив ни раз го вор 10. де цем бра 2014. го ди не по во дом при ту-
жбе ко ју је под не ла По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З. због дис кри-жбе ко ју је под не ла По ве ре ни ку за за шти ту рав но прав но сти про тив ПС З. због дис кри-
ми на ци је у по ступ ку при ја вљи ва ња пре би ва ли шта за сво ју ћер ку М. Б, ПС З. пре кр ши ла ми на ци је у по ступ ку при ја вљи ва ња пре би ва ли шта за сво ју ћер ку М. Б, ПС З. пре кр ши ла 
је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је По ли циј ској ста ни ци З. и Ж. Б., на чел-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је По ли циј ској ста ни ци З. и Ж. Б., на чел-
ни ку ПС З, као од го вор ном ли цу, да:ни ку ПС З, као од го вор ном ли цу, да:

5.1. 5.1. Упу те пи са но из ви ње ње Х. Б. због дис кри ми на тор ног по сту па ња пре ма њој и ње ној ма-Упу те пи са но из ви ње ње Х. Б. због дис кри ми на тор ног по сту па ња пре ма њој и ње ној ма-
ло лет ној ћер ки М. Б., у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња.ло лет ној ћер ки М. Б., у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња.

5.2. 5.2. Пре ду зму све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по сту па-Пре ду зму све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по сту па-
ња пре ма М. Б.ња пре ма М. Б.

5.3. 5.3. Ор га ни зу ју обу ку за све за по сле не у По ли циј ској ста ни ци З. на те му дис кри ми на ци је, а са Ор га ни зу ју обу ку за све за по сле не у По ли циј ској ста ни ци З. на те му дис кри ми на ци је, а са 
ци љем сен зи би ли са ња и еду ко ва ња слу жбе ни ка и слу жбе ни ца за рад са ром ском по пу-ци љем сен зи би ли са ња и еду ко ва ња слу жбе ни ка и слу жбе ни ца за рад са ром ском по пу-
ла ци јом. ла ци јом. 

5.4. 5.4. Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-Да убу ду ће, у окви ру оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, не кр ше ан ти ди скри ми-
на ци о не про пи се.на ци о не про пи се.

 По треб но је да Ж. Б, на чел ник ПС З. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о По треб но је да Ж. Б, на чел ник ПС З. 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.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 чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Ж. Б, на чел ник ПС З. не  Са гла сно чла ну 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Ж. Б, на чел ник ПС З. 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-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-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 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.јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.

 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- 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.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.



При ту жбе збогПри ту жбе због
дис кри ми на ци једис кри ми на ци је
по осно вупо осно ву
ин ва ли ди те таин ва ли ди те та
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При ту жба Т. М. Н. про тив ми ни стар ства про све те због дискриминацијеПри ту жба Т. М. Н. про тив ми ни стар ства про све те због дискриминације
по осно ву ин ва ли ди те та у обла сти обра зо ва ња и вас пи та њапо осно ву ин ва ли ди те та у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња

бр. 07-00-138/2014-02 да тум: 6.8.2014.бр. 07-00-138/2014-02 да тум: 6.8.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Т. М. Н. из Б, мајке В. Н, коју је ишљење је донето у поступку поводом притужбе Т. М. Н. из Б, мајке В. Н, коју је 
поднела против Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У при-поднела против Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У при-

туж би је наведено да је В. Н. ученик Основне школе „С. Г.” у Б, да има сметње у развоју, туж би је наведено да је В. Н. ученик Основне школе „С. Г.” у Б, да има сметње у развоју, 
као и да је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравстве-као и да је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравстве-
не или социјалне подршке детету/ученику предложила да му се обезбеди особа за не или социјалне подршке детету/ученику предложила да му се обезбеди особа за 
пе дагошку и персоналну асистенцију. Навела је да му није обезбеђена асистенција, пе дагошку и персоналну асистенцију. Навела је да му није обезбеђена асистенција, 
да се обраћала Министарству просвете, науке и технолошког развоја, те да је оба-да се обраћала Министарству просвете, науке и технолошког развоја, те да је оба-
веш тена да у предшколским установама и основним школама нису ангажовани веш тена да у предшколским установама и основним школама нису ангажовани 
пе дагошки асистенти за децу са сметњама у развоју, већ су педагошки асистенти пе дагошки асистенти за децу са сметњама у развоју, већ су педагошки асистенти 
ангажовани за пружање помоћи и додатне подршке ромској деци. У току поступка је ангажовани за пружање помоћи и додатне подршке ромској деци. У току поступка је 
утврђено да је интерресорна комисија у индивидуалном плану подршке проценила утврђено да је интерресорна комисија у индивидуалном плану подршке проценила 
да је В. потребно „обезбеђивање особе која ће вршити педагошку асистенцију и да је В. потребно „обезбеђивање особе која ће вршити педагошку асистенцију и 
персоналну асистенцију”, али да му помоћ у образовно-васпитном раду пружа само персоналну асистенцију”, али да му помоћ у образовно-васпитном раду пружа само 
персонална асистенткиња, док ОШ „С. Г.” нема ангажованог педагошког асистента/персонална асистенткиња, док ОШ „С. Г.” нема ангажованог педагошког асистента/
кињу. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је пропуштањем кињу. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је пропуштањем 
да обезбеди услове за ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у да обезбеди услове за ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у 
раз воју, Министарство просвете, науке и технолошког развоја онемогућило да В. Н. раз воју, Министарство просвете, науке и технолошког развоја онемогућило да В. Н. 
добије потребну додатну подршку за образовање, чиме је прекршило одредбе За-добије потребну додатну подршку за образовање, чиме је прекршило одредбе За-
кона о забрани дискриминације. Због тога је Министарству просвете, науке и тех-кона о забрани дискриминације. Због тога је Министарству просвете, науке и тех-
нолошког развоја препоручено да предузме све неопходне радње и мере којима ће нолошког развоја препоручено да предузме све неопходне радње и мере којима ће 
обезбедити ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у развоју у об-обезбедити ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у развоју у об-
разовном систему Републике Србије, предузме све неопходне радње и мере из сво је разовном систему Републике Србије, предузме све неопходне радње и мере из сво је 
надлежности којима ће обезбедити да ОШ „С. Г.” у Б, коју похађа В. Н, ангажује пе-надлежности којима ће обезбедити да ОШ „С. Г.” у Б, коју похађа В. Н, ангажује пе-
дагошког асистента, те да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и дагошког асистента, те да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и 
активности, не крши прописе о забрани дискриминације. активности, не крши прописе о забрани дискриминације. 

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1.1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 2. апри ла 2014. го ди не при ту жбу, а  По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 2. апри ла 2014. го ди не при ту жбу, а 
6. ма ја 2014. го ди не до пу ну при ту жбе Т. М. Н, мај ке ма ло лет ног В. Н, под не ту про тив Ми-6. ма ја 2014. го ди не до пу ну при ту жбе Т. М. Н, мај ке ма ло лет ног В. Н, под не ту про тив Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. 

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

да је В. Н. уче ник Основ не шко ле „С. Г.” у Б, да има смет ње у раз во ју, те да је Ко ми си ја да је В. Н. уче ник Основ не шко ле „С. Г.” у Б, да има смет ње у раз во ју, те да је Ко ми си ја 
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-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-
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шке де те ту/уче ни ку у ми шље њу од 24. сеп тем бра 2013. го ди не пред ло жи ла да се де те ту шке де те ту/уче ни ку у ми шље њу од 24. сеп тем бра 2013. го ди не пред ло жи ла да се де те ту 
обез бе ди осо ба за пе да го шку и пер со нал ну аси стен ци ју,обез бе ди осо ба за пе да го шку и пер со нал ну аси стен ци ју,

да В. Н. ни је обез бе ђе на пе да го шка аси стен ци ја, што до во ди до то га да шко ла од би ја да да В. Н. ни је обез бе ђе на пе да го шка аси стен ци ја, што до во ди до то га да шко ла од би ја да 
га при ми у про ду же ни бо ра вак на кон на ста ве, због че га не ма по моћ у из ра ди до ма ћих га при ми у про ду же ни бо ра вак на кон на ста ве, због че га не ма по моћ у из ра ди до ма ћих 
за да та ка, а у че му би тре ба ло да му по мог не пе да го шки аси стент,за да та ка, а у че му би тре ба ло да му по мог не пе да го шки аси стент,

да де те има пер со нал ног аси стен та, а да је мај ка, због не по сто ја ња пе да го шке аси стен-да де те има пер со нал ног аси стен та, а да је мај ка, због не по сто ја ња пе да го шке аси стен-
ци је у шко ли, при ну ђе на да до пла ћу је пер со нал ној аси стент ки њи да бо ра ви са де те том ци је у шко ли, при ну ђе на да до пла ћу је пер со нал ној аси стент ки њи да бо ра ви са де те том 
у про ду же ном бо рав ку. Аси стент ки ња мо же да бо ра ви са њим са мо до 14 ча со ва, па у про ду же ном бо рав ку. Аси стент ки ња мо же да бо ра ви са њим са мо до 14 ча со ва, па 
услед то га, три да на у не де љи В. не мо же да ру ча са дру гом де цом, јер мо ра да ра ди услед то га, три да на у не де љи В. не мо же да ру ча са дру гом де цом, јер мо ра да ра ди 
до ма ћи за да так са аси стент ки њом, ко ја је пла ће на да са њим оста не са мо до 14 ча со ва,до ма ћи за да так са аси стент ки њом, ко ја је пла ће на да са њим оста не са мо до 14 ча со ва,

да се обра ћа ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у ве зи са овим про-да се обра ћа ла Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у ве зи са овим про-
бле мом и да ју је ми ни стар оба ве стио да у обра зов ном си сте му, од но сно, у пред школ-бле мом и да ју је ми ни стар оба ве стио да у обра зов ном си сте му, од но сно, у пред школ-
ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма, ни су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти за де цу ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма, ни су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти за де цу 
са смет ња ма у раз во ју. На и ме, ми ни стар је на вео да су пе да го шки аси стен ти ан га жо ва ни са смет ња ма у раз во ју. На и ме, ми ни стар је на вео да су пе да го шки аси стен ти ан га жо ва ни 
за пру жа ње по мо ћи и до дат не по др шке ром ској де ци,за пру жа ње по мо ћи и до дат не по др шке ром ској де ци,

да шко ла ко ју В. по ха ђа, од би ја њем да га при ми у про ду же ни бо ра вак без прат ње аси-да шко ла ко ју В. по ха ђа, од би ја њем да га при ми у про ду же ни бо ра вак без прат ње аси-
стен та, вр ши дис кри ми на ци ју, али не на мер но, јер је на то при мо ра ва ми ни стар ство ти-стен та, вр ши дис кри ми на ци ју, али не на мер но, јер је на то при мо ра ва ми ни стар ство ти-
ме што ни је обез бе ди ло пе да го шке аси стен те за де цу са смет ња ма у раз во ју,ме што ни је обез бе ди ло пе да го шке аси стен те за де цу са смет ња ма у раз во ју,

да сма тра да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ова квим по сту па њем да сма тра да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ова квим по сту па њем 
вр ши дис кри ми на ци ју та ко што ром ску де цу ста вља у по вољ ни ји по ло жај у од но су на не-вр ши дис кри ми на ци ју та ко што ром ску де цу ста вља у по вољ ни ји по ло жај у од но су на не-
ром ску де цу, као и де цу са смет ња ма у раз во ју ко ја су у ре дов ном си сте му обра зо ва ња. ром ску де цу, као и де цу са смет ња ма у раз во ју ко ја су у ре дов ном си сте му обра зо ва ња. 

1.3. 1.3. Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе до ста вље ни су: 1) ми шље ње Ко ми си је за про це ну по-Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе до ста вље ни су: 1) 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/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. 61-16/2013 од 24. сеп тем бра 2013. го ди не; 2) до пис Ми ни стар ства про све те, уче ни ку бр. 61-16/2013 од 24. сеп тем бра 2013. го ди не; 2) до пис Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, сек то ра за пред школ ско и основ но обра зо ва ње и вас пи та-на у ке и тех но ло шког раз во ја, сек то ра за пред школ ско и основ но обра зо ва ње и вас пи та-
ње и обра зо ва ње од ра слих бр. 07-00-00096/2014-07 од 10. фе бру а ра 2014. го ди не; 3) до-ње и обра зо ва ње од ра слих бр. 07-00-00096/2014-07 од 10. фе бру а ра 2014. го ди не; 3) до-
пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја бр. 610-00-00102/2014-01 од пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја бр. 610-00-00102/2014-01 од 
11. мар та 2014. го ди не; 4) мол ба ко ју је под но си тељ ка при ту жбе упу ти ла пред сед ни ку 11. мар та 2014. го ди не; 4) мол ба ко ју је под но си тељ ка при ту жбе упу ти ла пред сед ни ку 
Ре пу бли ке Ср би је То ми сла ву Ни ко ли ћу; 5) од го вор Ге не рал ног се кре та ри ја та пред сед-Ре пу бли ке Ср би је То ми сла ву Ни ко ли ћу; 5) од го вор Ге не рал ног се кре та ри ја та пред сед-
ни ка Ре пу бли ке бр. 07-2-3107/2013 од 27. ја ну а ра 2014. го ди не; 6) ми шље ње са пре по ру-ни ка Ре пу бли ке бр. 07-2-3107/2013 од 27. ја ну а ра 2014. го ди не; 6) ми шље ње са пре по ру-
ка ма За штит ни ка гра ђа на бр. 14-2755/12 од 6. де цем бра 2012. го ди не; 7) пси хи ја триј ски ка ма За штит ни ка гра ђа на бр. 14-2755/12 од 6. де цем бра 2012. го ди не; 7) пси хи ја триј ски 
из ве штај за В. Н. од 1. ју ла 2013. го ди не; 8) из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за В. Н; из ве штај за В. Н. од 1. ју ла 2013. го ди не; 8) из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за В. Н; 
9) из ја ва К. Ћ, пер со нал не аси стент ки ње В. Н; 10) до пис Град ске оп шти не С. Г. – Упра ве 9) из ја ва К. Ћ, пер со нал не аси стент ки ње В. Н; 10) до пис Град ске оп шти не С. Г. – Упра ве 
град ске оп шти не, Оде ље ње за бу џет, при вре ду и дру штве не де лат но сти бр. 61-16/13 од град ске оп шти не, Оде ље ње за бу џет, при вре ду и дру штве не де лат но сти бр. 61-16/13 од 
4. сеп тем бра 2013. го ди не и 11) до пис Град ске оп шти не С. Г. – Упра ве град ске оп шти не, 4. сеп тем бра 2013. го ди не и 11) до пис Град ске оп шти не С. Г. – Упра ве град ске оп шти не, 
оде ље ње за бу џет, при вре ду и дру штве не де лат но сти од 1. ок то бра 2013. го ди не. оде ље ње за бу џет, при вре ду и дру штве не де лат но сти од 1. ок то бра 2013. го ди не. 

1.4. 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-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 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,за бра ни дис кри ми на ци је,2525 па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ми ни стар ство  па је у то ку по ступ ка при ба вље но из ја шње ње Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (у да љем тек сту: Ми ни стар ство про све те).про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (у да љем тек сту: Ми ни стар ство про све те).

1.5. 1.5. У из ја шње њу ми ни стра про све те др Ср ђа на Вер би ћа од 15. ју ла 2014. го ди не, из ме ђу У из ја шње њу ми ни стра про све те др Ср ђа на Вер би ћа од 15. ју ла 2014. го ди не, из ме ђу 
оста лог, на ве де но је:оста лог, на ве де но је:

25 „Сл. гласник РС”, бр. 22/09
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да је чл. 117. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та њада је чл. 117. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња2626 ре гу ли са но да обра- ре гу ли са но да обра-
зов но-вас пит на уста но ва мо же да ан га жу је пе да го шког аси стен та, као вр сту до дат не зов но-вас пит на уста но ва мо же да ан га жу је пе да го шког аси стен та, као вр сту до дат не 
обра зов не по др шке де ци и уче ни ци ма из осе тљи вих дру штве них гру па у скла ду са њи-обра зов не по др шке де ци и уче ни ци ма из осе тљи вих дру штве них гру па у скла ду са њи-
хо вим по тре ба ма,хо вим по тре ба ма,

да пе да го шки аси стент пру жа по моћ на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч ним са рад ни-да пе да го шки аси стент пру жа по моћ на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч ним са рад ни-
ци ма у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је по треб на ци ма у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је по треб на 
до дат на обра зов на по др шка, те да оства ру је са рад њу са ро ди те љи ма, као и дру гим ин-до дат на обра зов на по др шка, те да оства ру је са рад њу са ро ди те љи ма, као и дру гим ин-
сти ту ци ја ма,сти ту ци ја ма,

да су у Ре пу бли ци Ср би ји ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти за пру жа ње до дат не по др-да су у Ре пу бли ци Ср би ји ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти за пру жа ње до дат не по др-
шке углав ном ром ској де ци,шке углав ном ром ској де ци,

да, уко ли ко Тим за ин клу зив но обра зо ва ње у шко ли про це ни да пе да го шки аси стент да, уко ли ко Тим за ин клу зив но обра зо ва ње у шко ли про це ни да пе да го шки аси стент 
мо же да пру жи по моћ и по др шку и уче ни ци ма са смет ња ма у раз во ју, би ће ан га жо ван у мо же да пру жи по моћ и по др шку и уче ни ци ма са смет ња ма у раз во ју, би ће ан га жо ван у 
за јед нич ким ак тив но сти ма до дат не по др шке,за јед нич ким ак тив но сти ма до дат не по др шке,

да шко ла за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју, као и шко ла ко ја има уче ни ке са смет ња ма да шко ла за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју, као и шко ла ко ја има уче ни ке са смет ња ма 
у раз во ју мо же да пру жи до дат ну по др шку у обра зо ва њу уче ни ка са смет ња ма у раз во ју у раз во ју мо же да пру жи до дат ну по др шку у обра зо ва њу уче ни ка са смет ња ма у раз во ју 
у дру гој уста но ви си сте ма ко ја ис ка же по тре бу за овим ви дом струч не по др шке,у дру гој уста но ви си сте ма ко ја ис ка же по тре бу за овим ви дом струч не по др шке,

да је обез бе ђе на и до ступ ност Мре же по др шке ин клу зив ном обра зо ва њу и то ка ко уста-да је обез бе ђе на и до ступ ност Мре же по др шке ин клу зив ном обра зо ва њу и то ка ко уста-
но ва ма, та ко и ро ди те љи ма де це и уче ни ка, ра ди пру жа ња до дат не по др шке де ци и но ва ма, та ко и ро ди те љи ма де це и уче ни ка, ра ди пру жа ња до дат не по др шке де ци и 
уче ни ци ма са смет ња ма у раз во ју,уче ни ци ма са смет ња ма у раз во ју,

да ова ква за кон ска мо гућ ност до пу шта уста но ви да у из у зет ним слу ча је ви ма, а у са рад-да ова ква за кон ска мо гућ ност до пу шта уста но ви да у из у зет ним слу ча је ви ма, а у са рад-
њи са ро ди те љи ма, од но сно, ста ра те љи ма де те та или уче ни ка на ђе нај бо ље ре ше ње у њи са ро ди те љи ма, од но сно, ста ра те љи ма де те та или уче ни ка на ђе нај бо ље ре ше ње у 
ин те ре су де те та или уче ни ка узи ма ју ћи у об зир све рас по ло жи ве ре сур се, ка ко уста но ве ин те ре су де те та или уче ни ка узи ма ју ћи у об зир све рас по ло жи ве ре сур се, ка ко уста но ве 
та ко и за ин те ре со ва них ак те ра у ло кал ној за јед ни ци,та ко и за ин те ре со ва них ак те ра у ло кал ној за јед ни ци,

да је у Ре пу бли ци Ср би ји ан га жо ва но 172 пе да го шка аси стен та – 138 у основ ним шко ла-да је у Ре пу бли ци Ср би ји ан га жо ва но 172 пе да го шка аси стен та – 138 у основ ним шко ла-
ма и 34 у пред школ ским уста но ва ма,ма и 34 у пред школ ским уста но ва ма,

да је Пра вил ни ком о про гра му обу ке за пе да го шког аси стен тада је Пра вил ни ком о про гра му обу ке за пе да го шког аси стен та2727 про пи сан про грам обу ке  про пи сан про грам обу ке 
чи ји је циљ да оспо со би аси стен те за са мо стал но оба вља ње по сло ва. Про грам са др жи чи ји је циљ да оспо со би аси стен те за са мо стал но оба вља ње по сло ва. Про грам са др жи 
увод ни мо дул, шест оба ве зних мо ду ла и че ти ри из бор на мо ду ла од ко јих кан ди дат би ра увод ни мо дул, шест оба ве зних мо ду ла и че ти ри из бор на мо ду ла од ко јих кан ди дат би ра 
два. Са др жа ји из бор них мо ду ла има ју циљ да оспо со бе пе да го шког аси стен та у пру жа-два. Са др жа ји из бор них мо ду ла има ју циљ да оспо со бе пе да го шког аси стен та у пру жа-
њу по др шке и по мо ћи де ци и уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и смет-њу по др шке и по мо ћи де ци и уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и смет-
ња ма у раз во ју, као и де ци ром ске на ци о нал но сти. ња ма у раз во ју, као и де ци ром ске на ци о нал но сти. 

1.6. 1.6. Уз из ја шње ње је до ста вљен спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји у Уз из ја шње ње је до ста вљен спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји у 
ко ји ма су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти. ко ји ма су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да се под-Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да се под-
но си тељ ка при ту жбе, на по чет ку школ ске 2013/2014. го ди не, обра ти ла ин тер-ре сор ној но си тељ ка при ту жбе, на по чет ку школ ске 2013/2014. го ди не, обра ти ла ин тер-ре сор ној 
ко ми си ји ра ди обез бе ђи ва ња до дат не обра зов не по др шке за сво је де те, В. Н, уче ни ка ко ми си ји ра ди обез бе ђи ва ња до дат не обра зов не по др шке за сво је де те, В. Н, уче ни ка 
ОШ „С. Г.” у Б. Ко ми си ја за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав-ОШ „С. Г.” у Б. Ко ми си ја за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав-

26 „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13
27 „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/10
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стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку под не ла је 24. сеп тем бра 2013. го ди не стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку под не ла је 24. сеп тем бра 2013. го ди не 
ми шље ње у ко јем је на ве де но да је В, то ком школ ских ак тив но сти, по треб но кон стант-ми шље ње у ко јем је на ве де но да је В, то ком школ ских ак тив но сти, по треб но кон стант-
но усме ра ва ње па жње на же ље не ак тив но сти, као и по на вља ње ин струк ци ја да не би но усме ра ва ње па жње на же ље не ак тив но сти, као и по на вља ње ин струк ци ја да не би 
до шло до ње го вог па сив ног бо рав ка на ча су. Та ко ђе, у ак тив но сти ма ван на ста ве В. је до шло до ње го вог па сив ног бо рав ка на ча су. Та ко ђе, у ак тив но сти ма ван на ста ве В. је 
по треб но кон стант но усме ра ва ти, ка ко би се обез бе ди ло аде кват но функ ци о ни са ње и по треб но кон стант но усме ра ва ти, ка ко би се обез бе ди ло аде кват но функ ци о ни са ње и 
оси гу ра ла ње го ва без бед ност. Због то га је Ко ми си ја утвр ди ла да је де те не са мо стал-оси гу ра ла ње го ва без бед ност. Због то га је Ко ми си ја утвр ди ла да је де те не са мо стал-
но и да му је по тре бан стал ни над зор у на ста ви и у ван на став ним ак тив но сти ма, као но и да му је по тре бан стал ни над зор у на ста ви и у ван на став ним ак тив но сти ма, као 
и да га ни је мо гу ће укљу чи ти у ван школ ске ак тив но сти без пра ти о ца. Ра ди пре ва зи-и да га ни је мо гу ће укљу чи ти у ван школ ске ак тив но сти без пра ти о ца. Ра ди пре ва зи-
ла же ња пре пре ка са ко ји ма се де те и по ро ди ца су сре ћу, Ко ми си ја је, из ме ђу оста лог, ла же ња пре пре ка са ко ји ма се де те и по ро ди ца су сре ћу, Ко ми си ја је, из ме ђу оста лог, 
пред ло жи ла: укљу че ност де те та у обра зов ни си стем уз из ра ду ИОП-а; омо гу ћа ва ње пред ло жи ла: укљу че ност де те та у обра зов ни си стем уз из ра ду ИОП-а; омо гу ћа ва ње 
укљу чи ва ња у кул тур не, спорт ске и ре кре а тив не ак тив но сти ко је ор га ни зу је шко ла; укљу чи ва ња у кул тур не, спорт ске и ре кре а тив не ак тив но сти ко је ор га ни зу је шко ла; 
обез бе ђи ва ње осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и пер со нал ну аси стен ци-обез бе ђи ва ње осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и пер со нал ну аси стен ци-
ју (усме ра ва ње у ци љу без бед ног бо рав ка де те та у ван на став ним ак тив но сти ма); те ју (усме ра ва ње у ци љу без бед ног бо рав ка де те та у ван на став ним ак тив но сти ма); те 
обез бе ђи ва ње струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка ко ји ра де са де те том кроз са ве то-обез бе ђи ва ње струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка ко ји ра де са де те том кроз са ве то-
дав ни рад у са рад њи са ОШ „Д. К.”, ко ја је за ду же на за пру жа ње по др шке. У де лу ми-дав ни рад у са рад њи са ОШ „Д. К.”, ко ја је за ду же на за пру жа ње по др шке. У де лу ми-
шље ња под на зи вом шље ња под на зи вом Ин ди ви ду ал ни план по др шке де те туИн ди ви ду ал ни план по др шке де те ту, као оп шти циљ, утвр ђе но , као оп шти циљ, утвр ђе но 
је укљу чи ва ње де те та у вас пит но-обра зов ни про цес и омо гу ћа ва ње да љег на пре до-је укљу чи ва ње де те та у вас пит но-обра зов ни про цес и омо гу ћа ва ње да љег на пре до-
ва ња кроз: по бољ ша ње здрав стве ног ста ту са де те та; уса гла ша ва ње вас пит них сти ло-ва ња кроз: по бољ ша ње здрав стве ног ста ту са де те та; уса гла ша ва ње вас пит них сти ло-
ва ро ди те ља; укљу че ност у обра зов ни си стем и со ци ја ли за ци ју де те та; обез бе ђи ва ње ва ро ди те ља; укљу че ност у обра зов ни си стем и со ци ја ли за ци ју де те та; обез бе ђи ва ње 
осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и пер со нал ну аси стен ци ју; те на ста вак осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и пер со нал ну аси стен ци ју; те на ста вак 
оства ри ва ња пра ва на до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца.оства ри ва ња пра ва на до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца.

2.2. 2.2. Уви дом у при ту жбу и до пу ну при ту жбе утвр ђе но је да В. Н. од 20. сеп тем бра 2013. го ди-Уви дом у при ту жбу и до пу ну при ту жбе утвр ђе но је да В. Н. од 20. сеп тем бра 2013. го ди-
не, пер со нал ну аси стен ци ју пру жа аси стент ки ња К. Ћ. из Б. Аси стент ки њу је ан га жо ва-не, пер со нал ну аси стен ци ју пру жа аси стент ки ња К. Ћ. из Б. Аси стент ки њу је ан га жо ва-
ла под но си тељ ка при ту жбе и фи нан си ра ла је њен рад то ком це лог пр вог по лу го ди шта ла под но си тељ ка при ту жбе и фи нан си ра ла је њен рад то ком це лог пр вог по лу го ди шта 
школ ске 2013/2014. го ди не. У дру гом по лу го ди шту пер со нал на аси стент ки ња је за кљу-школ ске 2013/2014. го ди не. У дру гом по лу го ди шту пер со нал на аси стент ки ња је за кљу-
чи ла уго вор о оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва са шко лом ко ју В. по ха ђа, с чи ла уго вор о оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва са шко лом ко ју В. по ха ђа, с 
об зи ром да је оп шти на С. Г. из дво ји ла сред ства за фи нан си ра ње пер со нал ног аси стен та. об зи ром да је оп шти на С. Г. из дво ји ла сред ства за фи нан си ра ње пер со нал ног аси стен та. 
К. Ћ, у из ја ви ко ју је под но си тељ ка при ту жбе до ста ви ла у до пу ни при ту жбе, на во ди да је К. Ћ, у из ја ви ко ју је под но си тељ ка при ту жбе до ста ви ла у до пу ни при ту жбе, на во ди да је 
В. пер со нал на аси стент ки ња и да му пру жа аси стен ци ју у го то во свим аспек ти ма ње го-В. пер со нал на аси стент ки ња и да му пру жа аси стен ци ју у го то во свим аспек ти ма ње го-
вог бо рав ка у шко ли. На ве ла је да В. пру жа по др шку у усме ра ва њу па жње на же ље не ак-вог бо рав ка у шко ли. На ве ла је да В. пру жа по др шку у усме ра ва њу па жње на же ље не ак-
тив но сти на ча су, по на вља му учи те љи чи не ин струк ци је, по ма же у ко ри шће њу школ ског тив но сти на ча су, по на вља му учи те љи чи не ин струк ци је, по ма же у ко ри шће њу школ ског 
при бо ра и од ла сци ма у то а лет, по др жа ва га у ко му ни ка ци ји са дру гом де цом, по ма же при бо ра и од ла сци ма у то а лет, по др жа ва га у ко му ни ка ци ји са дру гом де цом, по ма же 
у из во ђе њу ве жби на на ста ви фи зич ког вас пи та ња, кон тро ли ше ње го во по на ша ње на у из во ђе њу ве жби на на ста ви фи зич ког вас пи та ња, кон тро ли ше ње го во по на ша ње на 
школ ском од мо ру, уми ру је га ка да ре ме ти на ста ву и пре но си ва жне ин фор ма ци је ро ди-школ ском од мо ру, уми ру је га ка да ре ме ти на ста ву и пре но си ва жне ин фор ма ци је ро ди-
те љи ма у ве зи са де те то вим школ ским оба ве за ма. По ред то га, К. Ћ. по ма же В. да ис тра је те љи ма у ве зи са де те то вим школ ским оба ве за ма. По ред то га, К. Ћ. по ма же В. да ис тра је 
у из вр ше њу за да та ка, под сти че по зи ти ван од нос оста ле де це пре ма ње му, по ма же му у из вр ше њу за да та ка, под сти че по зи ти ван од нос оста ле де це пре ма ње му, по ма же му 
да са вла ђу је гра ди во на на чин ко ји је ње му при ла го ђен уз ко ри шће ње по моћ них сред-да са вла ђу је гра ди во на на чин ко ји је ње му при ла го ђен уз ко ри шће ње по моћ них сред-
ста ва ко ја се на ла зе у учи о ни ци, упро шћа ва му сло же ни је школ ске са др жа је, а у то ку ста ва ко ја се на ла зе у учи о ни ци, упро шћа ва му сло же ни је школ ске са др жа је, а у то ку 
про ду же ног бо рав ка по ма же му да ура ди до ма ћи за да так. К. Ћ, оба вља ју ћи ове за дат ке, про ду же ног бо рав ка по ма же му да ура ди до ма ћи за да так. К. Ћ, оба вља ју ћи ове за дат ке, 
сма тра да оба вља и део по сла пе да го шког аси стен та, јер де те ту пру жа по др шку ка ко би сма тра да оба вља и део по сла пе да го шког аси стен та, јер де те ту пру жа по др шку ка ко би 
функ ци о ни са ло у ре дов ном си сте му шко ло ва ња и ис ко ри сти ло све сво је по тен ци ја ле и функ ци о ни са ло у ре дов ном си сте му шко ло ва ња и ис ко ри сти ло све сво је по тен ци ја ле и 
ти ме оства ри ло на пре дак. Сма тра да је ове по сло ве, а на ро чи то по моћ у из ра ди до ма-ти ме оства ри ло на пре дак. Сма тра да је ове по сло ве, а на ро чи то по моћ у из ра ди до ма-
ћег за дат ка, при ну ђе на да оба вља за то што шко ла не ма пе да го шког аси стен та. Ис та кла ћег за дат ка, при ну ђе на да оба вља за то што шко ла не ма пе да го шког аси стен та. Ис та кла 
је да јој под но си тељ ка при ту жбе до пла ћу је да са В. бо ра ви и у про ду же ном бо рав ку, јер је да јој под но си тељ ка при ту жбе до пла ћу је да са В. бо ра ви и у про ду же ном бо рав ку, јер 
су за по сле ни у шко ли за у зе ли став да де те не мо же да при су ству је про ду же ном бо рав ку су за по сле ни у шко ли за у зе ли став да де те не мо же да при су ству је про ду же ном бо рав ку 
без осо бе ко ја би би ла уз ње га. Про ду же ни бо ра вак у шко ли се са сто ји од руч ка и из ра де без осо бе ко ја би би ла уз ње га. Про ду же ни бо ра вак у шко ли се са сто ји од руч ка и из ра де 
до ма ћег за дат ка, те сто га пер со нал на аси стент ки ња по ма же В. да ура ди до ма ћи за да так до ма ћег за дат ка, те сто га пер со нал на аси стент ки ња по ма же В. да ура ди до ма ћи за да так 
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ка ко то ње му од го ва ра, без ре ме ће ња оста ле де це у из ра ди њи хо вих до ма ћих за да та ка, ка ко то ње му од го ва ра, без ре ме ће ња оста ле де це у из ра ди њи хо вих до ма ћих за да та ка, 
јер те же схва та и има про блем са па жњом. јер те же схва та и има про блем са па жњом. 

2.3. 2.3. Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те бр. 07-00-00096/2014-07 од 10. фе бру а ра 2014. Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те бр. 07-00-00096/2014-07 од 10. фе бру а ра 2014. 
го ди не утвр ђе но је да је ми ни стар ство ин фор ми са ло под но си тељ ку при ту жбе да шко ла го ди не утвр ђе но је да је ми ни стар ство ин фор ми са ло под но си тељ ку при ту жбе да шко ла 
мо же да до би је пе да го шког аси стен та на кон ис пу ња ва ња усло ва кон кур са ко ји ми ни-мо же да до би је пе да го шког аси стен та на кон ис пу ња ва ња усло ва кон кур са ко ји ми ни-
стар ство рас пи су је. На ве де но је пе да го шки аси стент оба вља по сло ве ве за не за ан га жо-стар ство рас пи су је. На ве де но је пе да го шки аси стент оба вља по сло ве ве за не за ан га жо-
ва ње у шко ли са свим за по сле ни ма, уче ни ци ма, ро ди те љи ма, а у са рад њи са ди рек то-ва ње у шко ли са свим за по сле ни ма, уче ни ци ма, ро ди те љи ма, а у са рад њи са ди рек то-
ром и са над ле жним уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма, удру же њи ма и је ди ни цом ло кал не ром и са над ле жним уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма, удру же њи ма и је ди ни цом ло кал не 
са мо у пра ве, те да ње го ви по сло ви не об у хва та ју кон ти ну и ра ну лич ну аси стен ци ју за де те са мо у пра ве, те да ње го ви по сло ви не об у хва та ју кон ти ну и ра ну лич ну аси стен ци ју за де те 
од но сно уче ни ка. Ми ни стар ство је из вр ши ло увид у Ин ди ви ду ал ни план по др шке за В. од но сно уче ни ка. Ми ни стар ство је из вр ши ло увид у Ин ди ви ду ал ни план по др шке за В. 
Н. и утвр ди ло да је Ин тер ре сор на ко ми си ја пред ло жи ла до дат ну по др шку за В, те је из-Н. и утвр ди ло да је Ин тер ре сор на ко ми си ја пред ло жи ла до дат ну по др шку за В, те је из-
ме ђу оста лих ви до ва здрав стве не и со ци јал не по др шке пред ло же на и обра зов на по др-ме ђу оста лих ви до ва здрав стве не и со ци јал не по др шке пред ло же на и обра зов на по др-
шка. Ми ни стар ство про све те на по ми ње да је у тач ки 4. Ин ди ви ду ал ног пла на по др шке шка. Ми ни стар ство про све те на по ми ње да је у тач ки 4. Ин ди ви ду ал ног пла на по др шке 
пред ло же но обез бе ђи ва ње пер со нал ног аси стен та, за ко је ни је над ле жно Ми ни стар ство пред ло же но обез бе ђи ва ње пер со нал ног аси стен та, за ко је ни је над ле жно Ми ни стар ство 
про све те, већ се овај до дат ни вид по др шке обез бе ђу је пре ко ло кал не са мо у пра ве. про све те, већ се овај до дат ни вид по др шке обез бе ђу је пре ко ло кал не са мо у пра ве. 

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те бр. 610-00-00102/2014-01 од 11. мар та 2014. го-Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те бр. 610-00-00102/2014-01 од 11. мар та 2014. го-
ди не утвр ђе но је да је ми ни стар ство оба ве сти ло под но си тељ ку при ту жбе да у обра зов-ди не утвр ђе но је да је ми ни стар ство оба ве сти ло под но си тељ ку при ту жбе да у обра зов-
ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је ни су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти у пред школ ским ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је ни су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти у пред школ ским 
уста но ва ма и основ ним шко ла ма за де цу са смет ња ма у раз во ју. Ми ни стар ство је на гла-уста но ва ма и основ ним шко ла ма за де цу са смет ња ма у раз во ју. Ми ни стар ство је на гла-
си ло да су пе да го шки аси стен ти ан га жо ва ни у пред школ ским уста но ва ма и основ ним си ло да су пе да го шки аси стен ти ан га жо ва ни у пред школ ским уста но ва ма и основ ним 
шко ла ма за пру жа ње по мо ћи и до дат не по др шке углав ном ром ској де ци, јер је про-шко ла ма за пру жа ње по мо ћи и до дат не по др шке углав ном ром ској де ци, јер је про-
це ње но да су де ца, уче ни ци и при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не, као осе тљи ва це ње но да су де ца, уче ни ци и при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не, као осе тљи ва 
дру штве на гру па, у не јед на ком дру штве ном, со цио-еко ном ском и обра зов ном по ло жа-дру штве на гру па, у не јед на ком дру штве ном, со цио-еко ном ском и обра зов ном по ло жа-
ју у од но су на де цу и уче ни ке ве ћин ског ста нов ни штва. Та ко ђе, ис так ну то је да уко ли ко ју у од но су на де цу и уче ни ке ве ћин ског ста нов ни штва. Та ко ђе, ис так ну то је да уко ли ко 
упра ва обра зов но-вас пит не ин сти ту ци је, вас пи та чи, учи те љи и на став ни ци про це не да упра ва обра зов но-вас пит не ин сти ту ци је, вас пи та чи, учи те љи и на став ни ци про це не да 
ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти мо гу за јед но са њи ма по мо ћи и пру жи ти по др шку и ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти мо гу за јед но са њи ма по мо ћи и пру жи ти по др шку и 
де ци са смет ња ма у раз во ју, на ни воу уста но ве се пла ни ра ју за јед нич ке ак тив но сти ко је де ци са смет ња ма у раз во ју, на ни воу уста но ве се пла ни ра ју за јед нич ке ак тив но сти ко је 
су са став ни део до дат не по др шке у обра зо ва њу.су са став ни део до дат не по др шке у обра зо ва њу.

2.5. 2.5. Уви дом у спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји у ко ји ма су ан га жо-Уви дом у спи сак обра зов но-вас пит них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји у ко ји ма су ан га жо-
ва ни пе да го шки аси стен ти, а ко ји је до ста ви ло Ми ни стар ство про све те, утвр ђе но је да у ва ни пе да го шки аси стен ти, а ко ји је до ста ви ло Ми ни стар ство про све те, утвр ђе но је да у 
ОШ „С. Г.” у Б. ни је ан га жо ван пе да го шки аси стент/ки њаОШ „С. Г.” у Б. ни је ан га жо ван пе да го шки аси стент/ки ња

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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 
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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-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-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 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-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 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-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.ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.2828 

3.3. 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. 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,го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та,2929 ко ја у чл. 28. пред ви ђа да де те,  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 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-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 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-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 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-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-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.ли за ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма и са окру же њем.

3.4. 3.4. Од ред бом чл. 29. Кон вен ци је о пра ви ма де те та, ко ја је про ши ре на и по ја шње на Оп штим Од ред бом чл. 29. Кон вен ци је о пра ви ма де те та, ко ја је про ши ре на и по ја шње на Оп штим 
ко мен та ром бр. 1. из 2001. го ди не, на ве де но је да чл. 29. ст. 1. Кон вен ци је ин си сти ра на ко мен та ром бр. 1. из 2001. го ди не, на ве де но је 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-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 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 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-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 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 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 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 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, 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 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 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-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, 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-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 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 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. да има ко ри сти од мо гућ но сти ко је му пру жа обра зо ва ње. 

3.5. 3.5. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је и Ко мен тар бр. 9. ко ји се од но си на пра ва де те та са Ко ми тет за пра ва де те та до нео је 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 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. 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. 
Ово из ри чи то по ми ња ње смет њи у раз во ју као осно ва дис кри ми на ци је је је дин стве но Ово из ри чи то по ми ња ње смет њи у раз во ју као осно ва дис кри ми на ци је је је дин стве но 
и мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да де ца са смет ња ма у раз во ју при па да ју јед ној од и мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да 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 по себ ну па жњу по кла ња ин клу зив ном обра зо ва-нај о се тљи ви јих гру па де це. Ко ми тет по себ ну па жњу по кла ња ин клу зив ном обра зо ва-
њу, те на во ди да оно тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју. На чин њу, те на во ди да оно тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју. На чин 

28 Члан 33. Закона о забрани дискриминације.
29 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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и об лик укљу чи ва ња тре ба да бу ду дик ти ра ни ин ди ви ду ал ним обра зов ним по тре ба ма и об лик укљу чи ва ња тре ба да бу ду дик ти ра ни ин ди ви ду ал ним обра зов ним по тре ба ма 
де те та, јер обра зо ва ње не ке де це са смет ња ма у раз во ју зах те ва вр сту по др шке ко ју ни је де те та, јер обра зо ва ње не ке де це са смет ња ма у раз во ју зах те ва вр сту по др шке ко ју ни је 
ла ко про на ћи у ре дов ном школ ском си сте му. ла ко про на ћи у ре дов ном школ ском си сте му. 

3.6. 3.6. Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те томКон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том3030 у чл. 7. про пи су је да ће др жа ве пред- 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 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. је 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. 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 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 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-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-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-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 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 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-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 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-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 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, као 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, ква ли тет ном и сло бод ном 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. По-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. По-
ред то га, про пи са но је да осо бе са ин ва ли ди те том тре ба да до би ју по себ ну по др шку у ред то га, про пи са но је да осо бе са ин ва ли ди те том тре ба да до би ју по себ ну по др шку у 
окви ру си сте ма оп штег обра зо ва ња ра ди њи хо вог ефи ка сни јег обра зо ва ња.окви ру си сте ма оп штег обра зо ва ња ра ди њи хо вог ефи ка сни јег обра зо ва ња.

3.7. 3.7. Устав Ре пу бли ке Ср би јеУстав Ре пу бли ке Ср би је3131 у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по- 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, 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 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. 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. 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-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-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-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 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 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-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-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, 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 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 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-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. 19. ст. 1. и 2. про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, стви ма. Од ред ба ма чл. 19. ст. 1. и 2. 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-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. За бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног ма, у скла ду са за ко ном. 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-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 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-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-

30 „Сл. глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри”, бр. 42/09
31 „Сл. гласник РС”, бр. 98/06
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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-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. ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.9. 3.9. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та њаЗа ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња3232 де фи ни са но је јед на ко пра во и  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-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 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-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 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 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 или у по себ ној гру пи у шко ли у скла ду са овим за ко ном. Од ред бом чл. до дат ну по др шку или у по себ ној гру пи у шко ли у скла ду са овим за ко ном. 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, те је од ре ђе но да су у уста-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 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-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-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, 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, 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-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. Чла ном 25. про пи са не су над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, те је ст. 1. про пи-ци је. Чла ном 25. про пи са не су над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, те је ст. 1. про пи-
са но да у обез бе ђи ва њу усло ва за оства ри ва ње пра ва де це, уче ни ка и од ра слих на бес-са но да у обез бе ђи ва њу усло ва за оства ри ва ње пра ва де це, уче ни ка и од ра слих на бес-
плат но обра зо ва ње и дру гих пра ва утвр ђе них овим за ко ном, ми ни стар ство пред у зи ма плат но обра зо ва ње и дру гих пра ва утвр ђе них овим за ко ном, ми ни стар ство пред у зи ма 
све нео п ход не ме ре ко ји ма се у пот пу но сти обез бе ђу је оства ри ва ње тих пра ва. По сло ви све нео п ход не ме ре ко ји ма се у пот пу но сти обез бе ђу је оства ри ва ње тих пра ва. По сло ви 
пе да го шког аси стен та де фи ни са ни су овим за ко ном (чл. 117. ст. 3), та ко што је од ре ђе но пе да го шког аси стен та де фи ни са ни су овим за ко ном (чл. 117. ст. 3), та ко што је од ре ђе но 
да аси стент пру жа по моћ и до дат ну по др шку де ци и уче ни ци ма, у скла ду са њи хо вим да аси стент пру жа по моћ и до дат ну по др шку де ци и уче ни ци ма, у скла ду са њи хо вим 
по тре ба ма и по моћ на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч ним са рад ни ци ма у ци љу уна-по тре ба ма и по моћ на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч ним са рад ни ци ма у ци љу уна-
пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је по треб на до дат на обра зов на пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је по треб на до дат на обра зов на 
по др шка. У свом ра ду оства ру је са рад њу са ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи ма, а за јед-по др шка. У свом ра ду оства ру је са рад њу са ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи ма, а за јед-
но са ди рек то ром са ра ђу је и са над ле жним уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма, удру же њи ма но са ди рек то ром са ра ђу је и са над ле жним уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма, удру же њи ма 
и је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве. Од ред бом ст. 8 овог чла на про пи са но је да из у зет но и је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве. Од ред бом ст. 8 овог чла на про пи са но је да из у зет но 
ра ди пру жа ња по мо ћи де те ту од но сно уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, обра зов но-вас-ра ди пру жа ња по мо ћи де те ту од но сно уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, обра зов но-вас-
пит ном ра ду мо же да при су ству је пра ти лац де те та, од но сно уче ни ка. Та ко ђе, од ред бом пит ном ра ду мо же да при су ству је пра ти лац де те та, од но сно уче ни ка. Та ко ђе, од ред бом 
чл. 27. ст. 3. про пи са на је мо гућ ност шко ле за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју, као и шко ле чл. 27. ст. 3. про пи са на је мо гућ ност шко ле за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју, као и шко ле 
ко ја има уче ни ке са смет ња ма у раз во ју да пру жа ју до дат ну по др шку у обра зо ва њу де-ко ја има уче ни ке са смет ња ма у раз во ју да пру жа ју до дат ну по др шку у обра зо ва њу де-
це, уче ни ка и од ра слих са смет ња ма у раз во ју у вас пит ној гру пи, од но сно дру гој шко ли це, уче ни ка и од ра слих са смет ња ма у раз во ју у вас пит ној гру пи, од но сно дру гој шко ли 
и по ро ди ци, у скла ду са кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма ко је про пи су је ми ни стар.и по ро ди ци, у скла ду са кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма ко је про пи су је ми ни стар.

3.10. 3.10. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њуЗа ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу3333 про пи са но је да уче ник са смет ња ма у  про пи са но је да уче ник са смет ња ма у 
раз во ју и ин ва ли ди те том сти че основ но обра зо ва ње и вас пи та ње по пра ви лу у шко ли раз во ју и ин ва ли ди те том сти че основ но обра зо ва ње и вас пи та ње по пра ви лу у шко ли 
за јед но са оста лим уче ни ци ма, а ка да је то у нај бо љем ин те ре су уче ни ка у шко ли за за јед но са оста лим уче ни ци ма, а ка да је то у нај бо љем ин те ре су уче ни ка у шко ли за 
уче ни ке са смет ња ма у раз во ју, у скла ду са за ко ном. Од ред бом чл. 64. уре ђе но је да за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју, у скла ду са за ко ном. Од ред бом чл. 64. уре ђе но је да за 
уче ни ка ко ме је због смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, спе ци фич них те шко ћа у уче њу, уче ни ка ко ме је због смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, спе ци фич них те шко ћа у уче њу, 
со ци јал не ус кра ће но сти и дру гих раз ло га по треб на до дат на по др шка у обра зо ва њу и со ци јал не ус кра ће но сти 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, шко ла обез бе ђу је от кла ња ње фи зич ких и ко му ни ка циј ских пре пре ка и за-вас пи та њу, шко ла обез бе ђу је от кла ња ње фи зич ких и ко му ни ка циј ских пре пре ка и за-
ви сно од по тре ба, до но си и ин ди ви ду ал ни обра зов ни план у скла ду са за ко ном. Циљ ви сно од по тре ба, до но си и ин ди ви ду ал ни обра зов ни план у скла ду са за ко ном. Циљ 
до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу је сте по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу је сте по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња 
уче ни ка у ре до ван обра зов но-вас пит ни рад, оса мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву уче ни ка у ре до ван обра зов но-вас пит ни рад, оса мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву 
и ње го во на пре до ва ње. За оства ри ва ње до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу, и ње го во на пре до ва ње. За оства ри ва ње до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу, 

32 „Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013
33 „Сл. гласник РС”, бр. 55/2013, чл. 10.
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ди рек тор шко ле, на став ник, струч ни са рад ник, вас пи тач, пе да го шки аси стент и ро ди-ди рек тор шко ле, на став ник, струч ни са рад ник, вас пи тач, пе да го шки аси стент и ро ди-
тељ, од но сно ста ра тељ мо же да до би је по себ ну струч ну по моћ у по гле ду спро во ђе ња тељ, од но сно ста ра тељ мо же да до би је по себ ну струч ну по моћ у по гле ду спро во ђе ња 
ин клу зив ног обра зо ва ња и вас пи та ња. Ра ди оства ри ва ња до дат не по др шке у обра зо ва-ин клу зив ног обра зо ва ња и вас пи та ња. Ра ди оства ри ва ња до дат не по др шке у обра зо ва-
њу и вас пи та њу, шко ла оства ру је са рад њу са ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, као и дру-њу и вас пи та њу, шко ла оства ру је са рад њу са ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, као и дру-
гим ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма на ло кал ном и ши рем ни воу. гим ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма на ло кал ном и ши рем ни воу. 

3.11. 3.11. 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-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 куни ку3434 про пи са но је да се до дат на по др шка обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком  про пи са но је да се до дат на по др шка обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком 
осно ву сва ком де те ту, од но сно уче ни ку из дру штве но осе тљи вих гру па, ко ме је услед осно ву сва ком де те ту, од но сно уче ни ку 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 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. 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. 
Од ред бом чл. 3. про пи са но је да до дат на по др шка об у хва та здрав стве не, со ци јал не и Од ред бом чл. 3. про пи са но је да до дат на по др шка об у хва та здрав стве не, со ци јал не и 
обра зов не услу ге ко је се пру жа ју де те ту и омо гу ћа ва ју му пу ну дру штве ну укљу че ност обра зов не услу ге ко је се пру жа ју де те ту и омо гу ћа ва ју му пу ну дру штве ну укљу че ност 
и на пре до ва ње, те да се од но си на пра ва и услу ге ко је де те ту обез бе ђу ју пре ва зи ла же-и на пре до ва ње, те да се од но си на пра ва и услу ге ко је де те ту обез бе ђу ју пре ва зи ла же-
ње фи зич ких и со ци јал них пре пре ка ка не сме та ном оба вља њу сва ко днев них жи вот них ње фи зич ких и со ци јал них пре пре ка ка не сме та ном оба вља њу сва ко днев них жи вот них 
ак тив но сти од зна ча ја за укљу чи ва ње у обра зов ни про цес, жи вот у за јед ни ци и успе шно ак тив но сти од зна ча ја за укљу чи ва ње у обра зов ни про цес, жи вот у за јед ни ци и успе шно 
на пре до ва ње. Од ред ба ма чл. 4. уре ђе на је про це на по тре ба ко ја се вр ши ра ди са гле-на пре до ва ње. Од ред ба ма чл. 4. уре ђе на је про це на по тре ба ко ја се вр ши ра ди са гле-
да ва ња по тре ба де те та и мо гућ но сти да се у по ро ди ци, у ре дов ном си сте му обра зо ва-да ва ња по тре ба де те та и мо гућ но сти да се у по ро ди ци, у ре дов ном си сте му обра зо ва-
ња, у по себ ној пред школ ској гру пи или шко ли, у уста но ви со ци јал не или здрав стве не ња, у по себ ној пред школ ској гру пи или шко ли, у уста но ви со ци јал не или здрав стве не 
за шти те, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма обез бе де ме ре по др шке, од но сно, за шти те, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма обез бе де ме ре по др шке, од но сно, 
не по сред на и по сред на до дат на по др шка ко је зах те ва ју до дат на фи нан сиј ска сред ства. не по сред на и по сред на до дат на по др шка ко је зах те ва ју до дат на фи нан сиј ска сред ства. 
Не по сред на до дат на по др шка, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва: при ла го ђа ва ње и на бав ку Не по сред на до дат на по др шка, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва: при ла го ђа ва ње и на бав ку 
уџ бе ни ка и на став них сред ста ва; ин ди ви ду ал ни обра зов ни план ко ји под ра зу ме ва при-уџ бе ни ка и на став них сред ста ва; ин ди ви ду ал ни обра зов ни план ко ји под ра зу ме ва при-
ла го ђа ва ње стан дар да по стиг ну ћа из јед ног или ви ше пред ме та; упо тре ба при ла го ђе-ла го ђа ва ње стан дар да по стиг ну ћа из јед ног или ви ше пред ме та; упо тре ба при ла го ђе-
них на став них сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је; ан га жо ва ње пе да го шког аси стен та у них на став них сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је; ан га жо ва ње пе да го шког аси стен та у 
обра зов но-вас пит ном ра ду, пре ма по тре би (то ком це лог да на или са мо за не ке пред ме-обра зов но-вас пит ном ра ду, пре ма по тре би (то ком це лог да на или са мо за не ке пред ме-
те или ак тив но сти); пре ва зи ла же ње је зич ке ба ри је ре, као по др шка де ци ко јој ма тер њи те или ак тив но сти); пре ва зи ла же ње је зич ке ба ри је ре, као по др шка де ци ко јој ма тер њи 
је зик ни је срп ски; ан га жо ва ње пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту ра ди лак шег функ ци о ни-је зик ни је срп ски; ан га жо ва ње пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту ра ди лак шег функ ци о ни-
са ња и ко му ни ка ци је са дру ги ма то ком оства ри ва ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред-са ња и ко му ни ка ци је са дру ги ма то ком оства ри ва ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред-
школ ској уста но ви или обра зов но-вас пит ног ра да у шко ли, то ком це ло днев не на ста ве школ ској уста но ви или обра зов но-вас пит ног ра да у шко ли, то ком це ло днев не на ста ве 
или про ду же ног бо рав ка, ван на став них ак тив но сти, из во ђе ња на ста ве у при ро ди, из ле-или про ду же ног бо рав ка, ван на став них ак тив но сти, из во ђе ња на ста ве у при ро ди, из ле-
та, екс кур зи ја, од мо ра и слич но. Од ред ба ма чл. 5. про пи сан је по сту пак про це не по тре-та, екс кур зи ја, од мо ра и слич но. Од ред ба ма чл. 5. про пи сан је по сту пак про це не по тре-
бе де те та за пру жа њем до дат не по др шке, те је уре ђе но да се про це на по тре ба де те та за бе де те та за пру жа њем до дат не по др шке, те је уре ђе 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, од но сно ста ра те ља де те та и по пру жа њем до дат не по др шке вр ши по зах те ву ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де те та 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 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 га со ци јал не за шти те, уз са гла сност ро ди те ља, од но сно за шти те, од но сно пру жа о ца услу га со ци јал не за шти те, уз са гла сност ро ди те ља, од но сно 
ста ра те ља де те та. У по ступ ку про це не Ко ми си ја је ду жна да на осно ву утвр ђе не си ту а-ста ра те ља де те та. У по ступ ку про це не Ко ми си ја је ду жна да на осно ву утвр ђе не си ту а-
ци је уста но ви по др шку ко ју де те већ до би ја и пре по ру чи до дат ну по др шку из обла сти ци је уста но ви по др шку ко ју де те већ до би ја и пре по ру чи до дат ну по др шку из обла сти 
обра зо ва ња, здрав стве не или со ци јал не за шти те, укљу чу ју ћи и ону ко ја зах те ва до дат на обра зо ва ња, здрав стве не или со ци јал не за шти те, укљу чу ју ћи и ону ко ја зах те ва до дат на 
фи нан сиј ска сред ства, као и да од ре ди на чин ре а ли за ци је ко ор ди ни са не ме ђу ре сор не фи нан сиј ска сред ства, као и да од ре ди на чин ре а ли за ци је ко ор ди ни са не ме ђу ре сор не 
са рад ње, са ци љем укљу чи ва ња де те та у жи вот за јед ни це и обез бе ђи ва ња усло ва за са рад ње, са ци љем укљу чи ва ња де те та у жи вот за јед ни це и обез бе ђи ва ња усло ва за 
мак си мал ни раз вој де те та. Ко ми си ја је оба ве зна да до ста вља ре дов не из ве шта је о свом мак си мал ни раз вој де те та. Ко ми си ја је оба ве зна да до ста вља ре дов не из ве шта је о свом 
ра ду оп штин ској, од но сно град ској упра ви, као и ре сор ним ми ни стар стви ма о пред-ра ду оп штин ској, од но сно град ској упра ви, као и ре сор ним ми ни стар стви ма о пред-
ло же ној и пру же ној по др шци, нај ма ње два пу та го ди шње (чл. 10), а од ред ба ма чл. 11. ло же ној и пру же ној по др шци, нај ма ње два пу та го ди шње (чл. 10), а од ред ба ма чл. 11. 
про пи са ни су прин ци пи на осно ву ко јих се вр ши про це на по тре ба де те та за до дат ном про пи са ни су прин ци пи на осно ву ко јих се вр ши про це на по тре ба де те та за до дат ном 
по др шком, од но сно: по што ва ње уро ђе ног до сто јан ства и ин ди ви ду ал не са мо стал но сти по др шком, од но сно: по што ва ње уро ђе ног до сто јан ства и ин ди ви ду ал не са мо стал но сти 
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укљу чу ју ћи сло бо ду соп стве ног из бо ра; ува жа ва ње раз ли ка и њи хо во при хва та ње као укљу чу ју ћи сло бо ду соп стве ног из бо ра; ува жа ва ње раз ли ка и њи хо во при хва та ње као 
де ла људ ске ра зно ли ко сти; за бра на дис кри ми на ци је; ува жа ва ње раз вој них спо соб но-де ла људ ске ра зно ли ко сти; за бра на дис кри ми на ци је; ува жа ва ње раз вој них спо соб но-
сти де це из осе тљи вих гру па као и по што ва ње пра ва де це из осе тљи вих гру па на очу ва-сти де це из осе тљи вих гру па као и по што ва ње пра ва де це из осе тљи вих гру па на очу ва-
ње свог иден ти те та и обез бе ђи ва ње пу не укљу че но сти у обра зов ни си стем и ква ли тет но ње свог иден ти те та и обез бе ђи ва ње пу не укљу че но сти у обра зов ни си стем и ква ли тет но 
на пре до ва ње.на пре до ва ње.

3.12. 3.12. Пра вил ни ком о про гра му обу ке за пе да го шког аси стен та уре ђе но је да про грам обу ке са-Пра вил ни ком о про гра му обу ке за пе да го шког аси стен та уре ђе но је да про грам обу ке са-
др жи увод ни мо дул, шест оба ве зних мо ду ла и че ти ри по ну ђе на из бор на мо ду ла од ко јих др жи увод ни мо дул, шест оба ве зних мо ду ла и че ти ри по ну ђе на из бор на мо ду ла од ко јих 
је кан ди дат за про грам обу ке у оба ве зи да иза бе ре два. Из бор ни мо ду ли има ју за циљ да је кан ди дат за про грам обу ке у оба ве зи да иза бе ре два. Из бор ни мо ду ли има ју за циљ да 
оспо со бе пе да го шког аси стен та у пру жа њу по др шке и по мо ћи: де ци и уче ни ци ма у раз-оспо со бе пе да го шког аси стен та у пру жа њу по др шке и по мо ћи: де ци и уче ни ци ма у раз-
во ју је зи ка и со ци јал них ве шти на нео п ход них за успе шно шко ло ва ње, де ци и уче ни ци ма во ју је зи ка и со ци јал них ве шти на нео п ход них за успе шно шко ло ва ње, де ци и уче ни ци ма 
са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју, као и де ци и уче ни ци ма из са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју, као и де ци и уче ни ци ма из 
си ро ма шних по ро ди ца, се о ске сре ди не и ром ске на ци о нал не за јед ни це, уз ува жа ва ње си ро ма шних по ро ди ца, се о ске сре ди не и ром ске на ци о нал не за јед ни це, уз ува жа ва ње 
спе ци фич них обе леж ја кул ту ре и тра ди ци је. Од ред ба ма чл. 4. про пи са но је да се про-спе ци фич них обе леж ја кул ту ре и тра ди ци је. Од ред ба ма чл. 4. про пи са но је да се про-
гра мом обу ке пе да го шки аси стент оспо со бља ва за по сло ве ко ји се по себ но од но се на гра мом обу ке пе да го шки аси стент оспо со бља ва за по сло ве ко ји се по себ но од но се на 
кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је по треб на до дат на кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је по треб на до дат на 
по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу, на ро чи то у: ста ра њу да ре дов но по ха ђа ју вас пит но-по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу, на ро чи то у: ста ра њу да ре дов но по ха ђа ју вас пит но-
обра зов ни и обра зов но-вас пит ни про цес, да има ју нео п хо дан при бор и да ре дов но ра де обра зов ни и обра зов но-вас пит ни про цес, да има ју нео п хо дан при бор и да ре дов но ра де 
до ма ће за дат ке; пру жа њу по мо ћи, мо ти ви са њу и под сти ца њу де це и уче ни ка у уче њу, до ма ће за дат ке; пру жа њу по мо ћи, мо ти ви са њу и под сти ца њу де це и уче ни ка у уче њу, 
уче шћу у дру гим ак тив но сти ма, из ра ди за да та ка, као и пру жа њу је зич ке по др шке ка да уче шћу у дру гим ак тив но сти ма, из ра ди за да та ка, као и пру жа њу је зич ке по др шке ка да 
је по треб на; пру жа њу по мо ћи де ци и уче ни ци ма, ко ји ма је по треб на до дат на по др шка, је по треб на; пру жа њу по мо ћи де ци и уче ни ци ма, ко ји ма је по треб на до дат на по др шка, 
да се ин те гри шу у вас пит ну гру пу или у оде ље ње; под сти ца њу по зи тив ног од но са и ста-да се ин те гри шу у вас пит ну гру пу или у оде ље ње; под сти ца њу по зи тив ног од но са и ста-
ва де це и уче ни ка у од но су на де цу и уче ни ке ко ји ма је по треб на до дат на по др шка и ва де це и уче ни ка у од но су на де цу и уче ни ке ко ји ма је по треб на до дат на по др шка и 
ста ра њу о без бед но сти де це и уче ни ка то ком бо рав ка у пред школ ској уста но ви и шко-ста ра њу о без бед но сти де це и уче ни ка то ком бо рав ка у пред школ ској уста но ви и шко-
ли, тра ја ња на ста ве у при ро ди, из ле та или екс кур зи је. Пе да го шки аси стент се об у ча ва ли, тра ја ња на ста ве у при ро ди, из ле та или екс кур зи је. Пе да го шки аси стент се об у ча ва 
да оба вља и по сло ве ко ји се од но се пру жа ње по мо ћи вас пи та чу, на став ни ку и струч ном да оба вља и по сло ве ко ји се од но се пру жа ње по мо ћи вас пи та чу, на став ни ку и струч ном 
са рад ни ку, на ро чи то у: при пре ми и ре а ли за ци ји вас пит но-обра зов ног и обра зов но-вас-са рад ни ку, на ро чи то у: при пре ми и ре а ли за ци ји вас пит но-обра зов ног и обра зов но-вас-
пит ног про це са, укљу чу ју ћи и оце њи ва ње, као и ува жа ва ју ћи ис ку ства и прет ход на зна ња пит ног про це са, укљу чу ју ћи и оце њи ва ње, као и ува жа ва ју ћи ис ку ства и прет ход на зна ња 
де це и уче ни ка; ор га ни за ци ји по себ них ак тив но сти на ни воу вас пит не гру пе, оде ље ња, де це и уче ни ка; ор га ни за ци ји по себ них ак тив но сти на ни воу вас пит не гру пе, оде ље ња, 
пред школ ске уста но ве, шко ле, оп шти не (обе ле жа ва ње зна чај них да ту ма, по се те му зе-пред школ ске уста но ве, шко ле, оп шти не (обе ле жа ва ње зна чај них да ту ма, по се те му зе-
ји ма, по зо ри шти ма, ор га ни за ци ја из ле та, на ста ве у при ро ди, екс кур зи ја, итд.); про це су ји ма, по зо ри шти ма, ор га ни за ци ја из ле та, на ста ве у при ро ди, екс кур зи ја, итд.); про це су 
ин те гра ци је де це и уче ни ка, ко ји ма је по треб на до дат на по др шка, у вас пит ну гру пу или ин те гра ци је де це и уче ни ка, ко ји ма је по треб на до дат на по др шка, у вас пит ну гру пу или 
оде ље ње; укљу чи ва ње у тим за по др шку де те ту и уче ни ку за ко га се из ра ђу је ин ди ви ду-оде ље ње; укљу чи ва ње у тим за по др шку де те ту и уче ни ку за ко га се из ра ђу је ин ди ви ду-
ал ни обра зов ни план. Пе да го шки аси стент, та ко ђе, то ком еду ка ци је сти че ве шти не ко је ал ни обра зов ни план. Пе да го шки аси стент, та ко ђе, то ком еду ка ци је сти че ве шти не ко је 
су ва жне за са рад њу и рад са ро ди те љи ма и по ро ди цом, те за ус по ста вља ње са рад ње и су ва жне за са рад њу и рад са ро ди те љи ма и по ро ди цом, те за ус по ста вља ње са рад ње и 
про це ду ра са дру гим др жав ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма. Из ме ђу оста лог, пе да го шки про це ду ра са дру гим др жав ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма. Из ме ђу оста лог, пе да го шки 
аси стент се об у ча ва и за по сло ве ве за не за из ве шта ва ње ми ни стар ства над ле жног за по-аси стент се об у ча ва и за по сло ве ве за не за из ве шта ва ње ми ни стар ства над ле жног за по-
сло ве про све те о ра ду у пред школ ској уста но ви, шко ли, ло кал ној са мо у пра ви, и те из ве-сло ве про све те о ра ду у пред школ ској уста но ви, шко ли, ло кал ној са мо у пра ви, и те из ве-
шта је је ду жан да им до ста вља нај ма ње два пу та го ди шње.шта је је ду жан да им до ста вља нај ма ње два пу та го ди шње.

3.13. 3.13. Стра те ги јом раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди неСтра те ги јом раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не3535 уоче ни су про бле ми у до са- 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 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 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 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 на ста ве ко ја ме ди цин ског, а не пе да го шког при сту па про бле му, до ми нант но пре да вач ке 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-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 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 
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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-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 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 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 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 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-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-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 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-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 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.ком пе тен ци је по треб не за жи вот у са вре ме ном дру штву.

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.14. 3.14. 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 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 Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је дис кри ми-ли је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је дис кри ми-
ни са ло В. Н, уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, у по гле ду мо гућ но сти да оства ри по моћ и ни са ло В. Н, уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, у по гле ду мо гућ но сти да оства ри по моћ и 
до дат ну по др шку ко ју уче ни ци ма и на став ном осо бљу пру жа пе да го шки аси стент. до дат ну по др шку ко ју уче ни ци ма и на став ном осо бљу пру жа пе да го шки аси стент. 

3.15. 3.15. Не спор но је да је Ко ми си ја за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав-Не спор но је да је Ко ми си ја 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 спро ве ла про це ну по тре ба В. Н. на осно-стве не или со ци јал не по др шке де те ту и уче ни ку спро ве ла про це ну по тре ба В. Н. на осно-
ву пре гле да, при ме ње них тех ни ка, ме то да про це не, као и на осно ву на ла за, ми шље ња ву пре гле да, при ме ње них тех ни ка, ме то да про це не, као и на осно ву на ла за, ми шље ња 
и из ве шта ја струч ња ка и над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја. Ко ми си ја је уста но ви ла да В. и из ве шта ја струч ња ка и над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја. Ко ми си ја је уста но ви ла да В. 
већ до би ја од ре ђе ну до дат ну по др шку, пр вен стве но здрав стве ну, али да му је по треб на већ до би ја од ре ђе ну до дат ну по др шку, пр вен стве но здрав стве ну, али да му је по треб на 
до дат на по др шка и по моћ. ОШ „С. Г.” у Б, ко ју В. По ха ђа. Као уче сник у по ступ ку про це не до дат на по др шка и по моћ. ОШ „С. Г.” у Б, ко ју В. По ха ђа. Као уче сник у по ступ ку про це не 
о ви до ви ма по др шке ко ји су де те ту по треб ни, да ла је ми шље ње да је В. по треб на до дат-о ви до ви ма по др шке ко ји су де те ту по треб ни, да ла је ми шље ње да је В. по треб на до дат-
на по др шка и по моћ ра ди омо гу ћа ва ња оп ти мал ног укљу чи ва ња у обра зов но-вас пит ни на по др шка и по моћ ра ди омо гу ћа ва ња оп ти мал ног укљу чи ва ња у обра зов но-вас пит ни 
про цес, ка ко би на пре до вао и мак си мал но ис ко ри стио сво је по тен ци ја ле. Пре ма ми-про цес, ка ко би на пре до вао и мак си мал но ис ко ри стио сво је по тен ци ја ле. Пре ма ми-
шље њу шко ле, В. је нео п ход на по моћ у оса мо ста љи ва њу у сва ко днев ним ак тив но сти ма, шље њу шко ле, В. је нео п ход на по моћ у оса мо ста љи ва њу у сва ко днев ним ак тив но сти ма, 
по моћ за без бед но кре та ње у школ ском про сто ру, из ван шко ле, за лич не по тре бе и за по моћ за без бед но кре та ње у школ ском про сто ру, из ван шко ле, за лич не по тре бе и за 
оса мо ста љи ва ње у гру пи вр шња ка. Ми шље ње је да ла и ПУ „Д. д.”, ко ја је пред ло жи ла оса мо ста љи ва ње у гру пи вр шња ка. Ми шље ње је да ла и ПУ „Д. д.”, ко ја је пред ло жи ла 
лич ног пра ти о ца/пе да го шког аси стен та, уз из ра ду ИОП-а и са ве то дав ни рад са ро ди те-лич ног пра ти о ца/пе да го шког аси стен та, уз из ра ду ИОП-а и са ве то дав ни рад са ро ди те-
љи ма. У ин ди ви ду ал ном пла ну по др шке де те ту, ко ји је са став ни део ми шље ња ко ми-љи ма. У ин ди ви ду ал ном пла ну по др шке де те ту, ко ји је са став ни део ми шље ња ко ми-
си је, као оп шти циљ од ре ђе но је укљу чи ва ње де те та у вас пит но-обра зов ни про цес и си је, као оп шти циљ од ре ђе но је укљу чи ва ње де те та у вас пит но-обра зов ни про цес и 
омо гу ћа ва ње да љег на пре до ва ња. Под тач ком 4. ин ди ви ду ал ног пла на по др шке од ре-омо гу ћа ва ње да љег на пре до ва ња. Под тач ком 4. ин ди ви ду ал ног пла на по др шке од ре-
ђе но је да је В. по треб но ђе но је да је В. по треб но „обез бе ђи ва ње осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и „обез бе ђи ва ње осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и 
пер со нал ну аси стен ци ју”пер со нал ну аси стен ци ју”. . 

3.16. 3.16. Не спор но је да В. Н, на кон до би ја ња ми шље ња Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа-Не спор но је да В. Н, на кон до би ја ња ми шље ња 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 од 24. сеп тем бра 2013. го-њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке од 24. сеп тем бра 2013. го-
ди не, по моћ у обра зов но-вас пит ном ра ду пру жа пер со нал на аси стент ки ња К. Ћ, као и ди не, по моћ у обра зов но-вас пит ном ра ду пру жа пер со нал на аси стент ки ња К. Ћ, као и 
да ОШ „С. Г.” не ма ан га жо ва ног пе да го шког аси стен та/ки њу. Из из ја ве пер со нал не аси-да ОШ „С. Г.” не ма ан га жо ва ног пе да го шког аси стен та/ки њу. Из из ја ве пер со нал не аси-
стент ки ње утвр ђе но је да она пру жа по моћ и по др шку В. ко ја се огле да у обез бе ђи ва њу стент ки ње утвр ђе но је да она пру жа по моћ и по др шку В. ко ја се огле да у обез бе ђи ва њу 
пре ва зи ла же ња обра зов них, фи зич ких и со ци јал них пре пре ка за ње го во укљу чи ва ње у пре ва зи ла же ња обра зов них, фи зич ких и со ци јал них пре пре ка за ње го во укљу чи ва ње у 
обра зов ни про цес, од но сно, по ма же му у пра ће њу на ста ве, са рад њи са учи те љи цом, раз-обра зов ни про цес, од но сно, по ма же му у пра ће њу на ста ве, са рад њи са учи те љи цом, раз-
ви ја њем по зи тив ног од но са са вр шња ци ма и из ра ди ње го вих до ма ћих за да та ка у про ду-ви ја њем по зи тив ног од но са са вр шња ци ма и из ра ди ње го вих до ма ћих за да та ка у про ду-
же ном бо рав ку. К. Ћ, та ко ђе, оба вља по сло ве и за дат ке ве за не за по др шку де те ту ко је же ном бо рав ку. К. Ћ, та ко ђе, оба вља по сло ве и за дат ке ве за не за по др шку де те ту ко је 
ни су у ве зи са на ста вом, од но сно, по ма же му при ли ком одр жа ва ња хи ги је не у шко ли, ни су у ве зи са на ста вом, од но сно, по ма же му при ли ком одр жа ва ња хи ги је не у шко ли, 
хра ње ња, бо рав ка на од мо ри ма итд. Та ко ђе, са ра ђу је са В. ро ди те љи ма и пре но си им хра ње ња, бо рав ка на од мо ри ма итд. Та ко ђе, са ра ђу је са В. ро ди те љи ма и пре но си им 
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сва оба ве ште ња од зна ча ја за ње го во обра зо ва ње. Из ово га се мо же за кљу чи ти да К. Ћ. сва оба ве ште ња од зна ча ја за ње го во обра зо ва ње. Из ово га се мо же за кљу чи ти да К. Ћ. 
оба вља по сло ве пер со нал не аси стент ки ње (лич ни пра ти лац), али и по сло ве пе да го шке оба вља по сло ве пер со нал не аси стент ки ње (лич ни пра ти лац), али и по сло ве пе да го шке 
аси стент ки ње, иако за ко ном ни је оста вље на мо гућ ност да та два по сла ра ди јед на осо ба. аси стент ки ње, иако за ко ном ни је оста вље на мо гућ ност да та два по сла ра ди јед на осо ба. 

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је до пи се ко је је Ми ни стар ство По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је до пи се ко је је Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја упу ти ло под но си тељ ки при ту жбе 11. мар та 2014. про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја упу ти ло под но си тељ ки при ту жбе 11. мар та 2014. 
го ди не, као и из ја шње ње на при ту жбу ко је је ово ми ни стар ство упу ти ло По ве ре ни ци за го ди не, као и из ја шње ње на при ту жбу ко је је ово ми ни стар ство упу ти ло По ве ре ни ци за 
за шти ту рав но прав но сти. Из на ве де них до пи са про из ла зи да у обра зов ном си сте му у за шти ту рав но прав но сти. Из на ве де них до пи са про из ла зи да у обра зов ном си сте му у 
Ре пу бли ци Ср би ји ни су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти за де цу са смет ња ма у раз во ју, Ре пу бли ци Ср би ји ни су ан га жо ва ни пе да го шки аси стен ти за де цу са смет ња ма у раз во ју, 
већ су они ан га жо ва ни за пру жа ње по мо ћи и до дат не по др шке „већ су они ан га жо ва ни за пру жа ње по мо ћи и до дат не по др шке „углав ном”углав ном” ром ској де- ром ској де-
ци. Ми ни стар ство ни је до ста ви ло ни је дан до каз ко јим би ука за ло да и де ца из оста лих ци. Ми ни стар ство ни је до ста ви ло ни је дан до каз ко јим би ука за ло да и де ца из оста лих 
дру штве но осе тљи вих гру па (де ца са смет ња ма у раз во ју, де ца са те шко ћа ма у уче њу, дру штве но осе тљи вих гру па (де ца са смет ња ма у раз во ју, де ца са те шко ћа ма у уче њу, 
де ца из си ро ма шних по ро ди ца и се о ске сре ди не) и њи хо ви на став ни ци има ју по моћ и де ца из си ро ма шних по ро ди ца и се о ске сре ди не) и њи хо ви на став ни ци има ју по моћ и 
по др шку пе да го шких аси сте на та. по др шку пе да го шких аси сте на та. 

3.18. 3.18. По ве ре ни ца кон ста ту је да је за пра вил но утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња и од лу чи ва ње По ве ре ни ца кон ста ту је да је за пра вил но утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња и од лу чи ва ње 
у овом пред ме ту, по треб но са гле да ти: 1) по јам, уло гу и зна чај пе да го шког аси стен та у у овом пред ме ту, по треб но са гле да ти: 1) по јам, уло гу и зна чај пе да го шког аси стен та у 
вас пит но-обра зов ном ра ду, 2) раз ли ку из ме ђу за да та ка и по сло ва пе да го шког аси стен-вас пит но-обра зов ном ра ду, 2) раз ли ку из ме ђу за да та ка и по сло ва пе да го шког аси стен-
та и пер со нал ног аси стен та, 3) уло гу Ми ни стар ства про све те у обез бе ђи ва њу по др шке и та и пер со нал ног аси стен та, 3) уло гу Ми ни стар ства про све те у обез бе ђи ва њу по др шке и 
по мо ћи пе да го шког аси стен та де ци са смет ња ма у раз во ју.по мо ћи пе да го шког аси стен та де ци са смет ња ма у раз во ју.

3.19. 3.19. Пе да го шки аси стент је са рад ник ко ји пру жа по моћ и по др шку де ци и уче ни ци ма, у скла-Пе да го шки аси стент је са рад ник ко ји пру жа по моћ и по др шку де ци и уче ни ци ма, у скла-
ду са њи хо вим по тре ба ма, а та ко ђе пру жа по моћ и на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч-ду са њи хо вим по тре ба ма, а та ко ђе пру жа по моћ и на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч-
ним са рад ни ци ма у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је ним са рад ни ци ма у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма је 
по треб на до дат на обра зов на по др шка. Пе да го шки аси стент са ра ђу је са на став ни ци ма по треб на до дат на обра зов на по др шка. Пе да го шки аси стент са ра ђу је са на став ни ци ма 
и за јед но са њи ма пру жа по др шку де ци ко јој је то по треб но. Он мо же би ти ан га жо ван и за јед но са њи ма пру жа по др шку де ци ко јој је то по треб но. Он мо же би ти ан га жо ван 
са мо за јед но де те, али и за ви ше де це у јед ном раз ре ду или у ви ше раз ре да. Ан га жо ва-са мо за јед но де те, али и за ви ше де це у јед ном раз ре ду или у ви ше раз ре да. Ан га жо ва-
ње пе да го шког аси стен та се пла ни ра, од но сно, тре ба ло би да се зна ком де те ту пру жа ње пе да го шког аси стен та се пла ни ра, од но сно, тре ба ло би да се зна ком де те ту пру жа 
по др шку, за ко је ак тив но сти и у ком вре мен ском пе ри о ду. Пе да го шки аси стент оба вља по др шку, за ко је ак тив но сти и у ком вре мен ском пе ри о ду. Пе да го шки аси стент оба вља 
три гру пе ак тив но сти: а) ан га жо ва ње у на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма у ви ду: три гру пе ак тив но сти: а) ан га жо ва ње у на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма у ви ду: 
пру жа ња до дат не по др шке де ци и уче ни ци ма у скла ду са њи хо вим по тре ба ма; по моћ пру жа ња до дат не по др шке де ци и уче ни ци ма у скла ду са њи хо вим по тре ба ма; по моћ 
на став ном осо бљу у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма на став ном осо бљу у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко ји ма 
је по треб на обра зов на по др шка; пру жа ње по др шке у ре а ли за ци ји ди фе рен ци ра них ак-је по треб на обра зов на по др шка; пру жа ње по др шке у ре а ли за ци ји ди фе рен ци ра них ак-
тив но сти за кон крет не уче ни ке/це или за гру пу уче ни ка; рад са де цом са ко јом се ра ди тив но сти за кон крет не уче ни ке/це или за гру пу уче ни ка; рад са де цом са ко јом се ра ди 
по ин ди ви ду ал ном обра зов ном пла ну; пру жа ње по др шке у ор га ни зо ва њу ак тив но сти по ин ди ви ду ал ном обра зов ном пла ну; пру жа ње по др шке у ор га ни зо ва њу ак тив но сти 
ко је ће по мо ћи де ци ко јој је по треб на до дат на по др шка да се успе шни је укљу че у школ-ко је ће по мо ћи де ци ко јој је по треб на до дат на по др шка да се успе шни је укљу че у школ-
ске и ван школ ске ак тив но сти са дру гом де цом и да бу ду успе шни ја у уче њу; б) са рад ња ске и ван школ ске ак тив но сти са дру гом де цом и да бу ду успе шни ја у уче њу; б) са рад ња 
са по ро ди цом уче ни ка у ви ду: под сти ца ња по ро ди це да упи су ју де цу у пред школ ску са по ро ди цом уче ни ка у ви ду: под сти ца ња по ро ди це да упи су ју де цу у пред школ ску 
уста но ву и шко лу и оси гу ра ње ре дов но сти по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про-уста но ву и шко лу и оси гу ра ње ре дов но сти по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про-
гра ма и шко ле; по др шке ро ди те љи ма у кон так ту са шко лом; пру жа ња ин фор ма ци ја о гра ма и шко ле; по др шке ро ди те љи ма у кон так ту са шко лом; пру жа ња ин фор ма ци ја о 
по ро ди ци и по ро дич ном окру же њу из ко га де те до ла зи; мо ти ви са ње ро ди те ља и по ди-по ро ди ци и по ро дич ном окру же њу из ко га де те до ла зи; мо ти ви са ње ро ди те ља и по ди-
за ња све сти о зна ча ју обра зо ва ња и в) оства ри ва ње са рад ње са ло кал ном за јед ни цом, за ња све сти о зна ча ју обра зо ва ња и в) оства ри ва ње са рад ње са ло кал ном за јед ни цом, 
од но сно, оства ри ва ње са рад ње са ло кал ном упра вом и ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма у од но сно, оства ри ва ње са рад ње са ло кал ном упра вом и ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма у 
ци љу за сту па ња пра ва де це и ре ша ва ња њи хо вих кон крет них про бле ма. Сто га, пе да-ци љу за сту па ња пра ва де це и ре ша ва ња њи хо вих кон крет них про бле ма. Сто га, пе да-
го шки аси стент пред ста вља бит ну ка ри ку у ин клу зив ном обра зо ва њу и има уло гу да го шки аси стент пред ста вља бит ну ка ри ку у ин клу зив ном обра зо ва њу и има уло гу да 
уче ству је у про це су кре и ра ња ин клу зив не прак се и кул ту ре уз ства ра ње по зи тив не кли-уче ству је у про це су кре и ра ња ин клу зив не прак се и кул ту ре уз ства ра ње по зи тив не кли-
ме у шко ла ма у ко је су укљу че на де ца из раз ли чи тих осе тљи вих гру па.ме у шко ла ма у ко је су укљу че на де ца из раз ли чи тих осе тљи вих гру па.3636 Док пе да го шки  Док пе да го шки 

36 http://www.dils.gov.rs/documents/filesEducation/septembar2012/Pedagoski%20asistenti_Bozidar%20Nikolic.pdf
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аси стент пру жа аси стен ци ју де ци и на став ни ци ма то ком на став ног про це са, пер со нал-аси стент пру жа аси стен ци ју де ци и на став ни ци ма то ком на став ног про це са, пер со нал-
ни аси стент, од но сно, лич ни пра ти лац де те та, пру жа по др шку од ре ђе ном де те ту, али је ни аси стент, од но сно, лич ни пра ти лац де те та, пру жа по др шку од ре ђе ном де те ту, али је 
ње го ва по др шка у ве ћој ме ри ло ги стич ке при ро де и ни је ди рект но ве за на за из во ђе ње ње го ва по др шка у ве ћој ме ри ло ги стич ке при ро де и ни је ди рект но ве за на за из во ђе ње 
на ста ве (во ђе ње и до во ђе ње де те та у шко лу, по моћ де те ту ко је се оте жа но кре ће, по др-на ста ве (во ђе ње и до во ђе ње де те та у шко лу, по моћ де те ту ко је се оте жа но кре ће, по др-
шка при ли ком обла че ња и вр ше ња хи ги је не, по моћ при ли ком ис хра не и омо гу ћа ва ње шка при ли ком обла че ња и вр ше ња хи ги је не, по моћ при ли ком ис хра не и омо гу ћа ва ње 
без бед ног бо рав ка у шко ли итд). без бед ног бо рав ка у шко ли итд). 

3.20. 3.20. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да је За ко ном о осно ва ма си сте ма По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да је За ко ном о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја има ду жност да обез бе ди усло ве и пре ду зме све нео п ход не ме ре у оства ри ва њу раз во ја има ду жност да обез бе ди усло ве и пре ду зме све нео п ход не ме ре у оства ри ва њу 
пра ва уче ни ка на обра зо ва ње и дру га пра ва ко ја су утвр ђе на овим за ко ном, а ме ђу ко ји ма пра ва уче ни ка на обра зо ва ње и дру га пра ва ко ја су утвр ђе на овим за ко ном, а ме ђу ко ји ма 
је и пра во на до дат ну по др шку у обра зо ва њу и вас пи та њу. Има ју ћи у ви ду да ан га жо ва ње је и пра во на до дат ну по др шку у обра зо ва њу и вас пи та њу. Има ју ћи у ви ду да ан га жо ва ње 
пе да го шког аси стен та у обра зов но-вас пит ном ра ду пред ста вља вид до дат не по др шке пе да го шког аси стен та у обра зов но-вас пит ном ра ду пред ста вља вид до дат не по др шке 
де ци из осе тљи вих дру штве них гру па, По ве ре ни ца кон ста ту је да је у над ле жно сти Ми-де ци из осе тљи вих дру штве них гру па, По ве ре ни ца кон ста ту је да је у над ле жно сти Ми-
ни стар ства про све те да свој де ци, без дис кри ми на ци је, обез бе ди до дат ну по др шку он да ни стар ства про све те да свој де ци, без дис кри ми на ци је, обез бе ди до дат ну по др шку он да 
ка да над ле жна ин тер ре сор на ко ми си ја про це ни по тре бу за пру жа њем ове вр сте по мо ћи ка да над ле жна ин тер ре сор на ко ми си ја про це ни по тре бу за пру жа њем ове вр сте по мо ћи 
и по др шке. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, сто га, сма тра да је Ми ни стар ство и по др шке. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, сто га, сма тра да је Ми ни стар ство 
про све те би ло ду жно да и де ци са смет ња ма у раз во ју и њи хо вим на став ни ци ма, јед на ко про све те би ло ду жно да и де ци са смет ња ма у раз во ју и њи хо вим на став ни ци ма, јед на ко 
као што је то учи ни ло за ром ску де цу и њи хо ве на став ни ке, омо гу ћи да оства ре до дат ну као што је то учи ни ло за ром ску де цу и њи хо ве на став ни ке, омо гу ћи да оства ре до дат ну 
по др шку ко ју у обра зов но-вас пит ном ра ду пру жа пе да го шки аси стент.по др шку ко ју у обра зов но-вас пит ном ра ду пру жа пе да го шки аси стент.

3.21. 3.21. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из до пи са ко ји је Ми ни стар ство По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти це ни ла је на вод из до пи са ко ји је Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја упу ти ло под но си тељ ки при ту жбе 11. мар та 2014. про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја упу ти ло под но си тељ ки при ту жбе 11. мар та 2014. 
го ди не, а у ко ме је на ве де но да су пе да го шки аси стен ти ан га жо ва ни за пру жа ње до-го ди не, а у ко ме је на ве де но да су пе да го шки аси стен ти ан га жо ва ни за пру жа ње до-
дат не по мо ћи и по др шке углав ном ром ској де ци, јер је про це ње но да су де ца, уче ни ци дат не по мо ћи и по др шке углав ном ром ској де ци, јер је про це ње но да су де ца, уче ни ци 
и по ро ди це ром ске на ци о нал не ма њи не, као осе тљи ва дру штве на гру па, у не јед на ком и по ро ди це ром ске на ци о нал не ма њи не, као осе тљи ва дру штве на гру па, у не јед на ком 
дру штве ном, со цио-еко ном ском и обра зов ном по ло жа ју у од но су на де цу и уче ни ке дру штве ном, со цио-еко ном ском и обра зов ном по ло жа ју у од но су на де цу и уче ни ке 
ве ћин ског ста нов ни штва. Не спор но је да се уче ни ци, при пад ни ци ром ске на ци о нал не ве ћин ског ста нов ни штва. Не спор но је да се уче ни ци, при пад ни ци ром ске на ци о нал не 
ма њи не, сва ко днев но су о ча ва ју са пре пре ка ма при укљу чи ва њу у обра зов ни си стем, те ма њи не, сва ко днев но су о ча ва ју са пре пре ка ма при укљу чи ва њу у обра зов ни си стем, те 
да је не ки ма од њих нео п ход на до дат на по моћ и по др шка. Упра во због то га, ра ни јим да је не ки ма од њих нео п ход на до дат на по моћ и по др шка. Упра во због то га, ра ни јим 
про пи си ма у обра зов ни си стем укљу чен је спе ци јал ни са рад ник – ром ски аси стент у на-про пи си ма у обра зов ни си стем укљу чен је спе ци јал ни са рад ник – ром ски аси стент у на-
ста ви, ко ји је ка сни је ин сти ту ци о нал но на до гра ђен у пе да го шког аси стен та. Ме ђу тим, ста ви, ко ји је ка сни је ин сти ту ци о нал но на до гра ђен у пе да го шког аси стен та. Ме ђу тим, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да се ова квом ин сти ту ци о нал ном По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да се ова квом ин сти ту ци о нал ном 
на до град њом, пе да го шки аси стент ни је пре тво рио у аси стен та ко ји пру жа до дат ну по-на до град њом, пе да го шки аси стент ни је пре тво рио у аси стен та ко ји пру жа до дат ну по-
моћ ис кљу чи во ром ској де ци, већ овај струч ни са рад ник, у скла ду са за ко ном, пру жа моћ ис кљу чи во ром ској де ци, већ овај струч ни са рад ник, у скла ду са за ко ном, пру жа 
ва жну по моћ и по др шку и де ци из дру гих дру штве но осе тљи вих гру па ко ји ма је услед ва жну по моћ и по др шку и де ци из дру гих дру штве но осе тљи вих гру па ко ји ма је услед 
со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по тре ба со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по тре ба 
до дат на по др шка пе да го шког аси стен та. Та ко ђе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-до дат на по др шка пе да го шког аси стен та. Та ко ђе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти ука зу је да се огра ни че ња и те шко ће де це из дру штве но осе тљи вих гру па не мо гу сти ука зу је да се огра ни че ња и те шко ће де це из дру штве но осе тљи вих гру па не мо гу 
упо ре ђи ва ти, од но сно, не мо гу се ме ри ти њи хо ве по тре бе за до дат ном по др шком. Ми-упо ре ђи ва ти, од но сно, не мо гу се ме ри ти њи хо ве по тре бе за до дат ном по др шком. Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја има за кон ску оба ве зу да пре ду зме ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја има за кон ску оба ве зу да пре ду зме 
све нео п ход не усло ве ка ко би свој де ци, не за ви сно од дру штве не гру пе ко јој при па да ју, све нео п ход не усло ве ка ко би свој де ци, не за ви сно од дру штве не гру пе ко јој при па да ју, 
а за ко је је про це ње но да им је по треб на до дат на по моћ и по др шка пе да го шког аси стен-а за ко је је про це ње но да им је по треб на до дат на по моћ и по др шка пе да го шког аси стен-
та, обез бе ди усло ве за оства ри ва ње пра ва на овај вид до дат не обра зов не по др шке. та, обез бе ди усло ве за оства ри ва ње пра ва на овај вид до дат не обра зов не по др шке. 

3.22. 3.22. Што се ти че де це са смет ња ма у раз во ју, По ве ре ни ца кон ста ту је да се де ца из ове дру-Што се ти че де це са смет ња ма у раз во ју, По ве ре ни ца кон ста ту је да се де ца из ове дру-
штве не гру пе, слич но као и ром ска де ца, су о ча ва ју са број ним пре пре ка ма у про це су штве не гру пе, слич но као и ром ска де ца, су о ча ва ју са број ним пре пре ка ма у про це су 
укљу чи ва ња у обра зов ни си стем. На и ме, ис тра жи ва ња по ка зу ју да се де ца са смет ња ма укљу чи ва ња у обра зов ни си стем. На и ме, ис тра жи ва ња по ка зу ју да се де ца са смет ња ма 
у раз во ју су о ча ва ју са ин сти ту ци о нал ним, ко му ни ка циј ским и пси хо со ци јал ним пре пре-у раз во ју су о ча ва ју са ин сти ту ци о нал ним, ко му ни ка циј ским и пси хо со ци јал ним пре пре-
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ка ма, те има ју раз ли чи те ка па ци те те и от пор ност на стре сне си ту а ци је. Ин сти ту ци о нал-ка ма, те има ју раз ли чи те ка па ци те те и от пор ност на стре сне си ту а ци је. Ин сти ту ци о нал-
не пре пре ке огле да ју се у дис кон ти ну и те ту у са др жа ји ма уче ња, об ли ци ма, ме то да ма, не пре пре ке огле да ју се у дис кон ти ну и те ту у са др жа ји ма уче ња, об ли ци ма, ме то да ма, 
на чи ну ра да у уста но ва ма ко је се ба ве обра зо ва њем де це, као и из о стан ка тим ског ра-на чи ну ра да у уста но ва ма ко је се ба ве обра зо ва њем де це, као и из о стан ка тим ског ра-
да у уста но ви. Ко му ни ка циј ске пре пре ке огле да ју се у не по сто ја њу про це ду ра и прак се да у уста но ви. Ко му ни ка циј ске пре пре ке огле да ју се у не по сто ја њу про це ду ра и прак се 
раз ме не ин фор ма ци ја у окви ру уста но ве и по ро ди це, не по сто ја ња про це ду ре раз ме не раз ме не ин фор ма ци ја у окви ру уста но ве и по ро ди це, не по сто ја ња про це ду ре раз ме не 
ин фор ма ци ја из ме ђу раз ли чи тих уста но ва, не до ступ ност ин фор ма ци ја и из о ста нак њи-ин фор ма ци ја из ме ђу раз ли чи тих уста но ва, не до ступ ност ин фор ма ци ја и из о ста нак њи-
хо вог пред ста вља ња на раз ли чи те и ал тер на тив не на чи не, не при зна ва ње по тре ба да хо вог пред ста вља ња на раз ли чи те и ал тер на тив не на чи не, не при зна ва ње по тре ба да 
се у ко му ни ка ци ји са де цом и њи хо вим ро ди те љи ма ко ри сте раз ли чи та сред ства ко-се у ко му ни ка ци ји са де цом и њи хо вим ро ди те љи ма ко ри сте раз ли чи та сред ства ко-
му ни ка ци је (сли чи це, ге сто ви, тех нич ка по ма га ла итд), као и не по зна ва ње тих об ли ка му ни ка ци је (сли чи це, ге сто ви, тех нич ка по ма га ла итд), као и не по зна ва ње тих об ли ка 
ко му ни ка ци је. Пси хо со ци јал не пре пре ке на ста ју услед то га што је је дан број за по сле-ко му ни ка ци је. Пси хо со ци јал не пре пре ке на ста ју услед то га што је је дан број за по сле-
них у обра зов ној уста но ви, али и ро ди те ља и де це не ин фор ми сан, без до вољ но зна ња, них у обра зов ној уста но ви, али и ро ди те ља и де це не ин фор ми сан, без до вољ но зна ња, 
со ци јал но дис тан ци ран и са не га тив ним ста во ви ма и број ним пред ра су да ма у ве зи са со ци јал но дис тан ци ран и са не га тив ним ста во ви ма и број ним пред ра су да ма у ве зи са 
де цом са смет ња ма у раз во ју, те је при су тан от пор на сто ја њи ма да се обез бе де усло ви де цом са смет ња ма у раз во ју, те је при су тан от пор на сто ја њи ма да се обез бе де усло ви 
за обра зо ва ње све де це у скла ду са прин ци пи ма ин клу зив ног обра зо ва њаза обра зо ва ње све де це у скла ду са прин ци пи ма ин клу зив ног обра зо ва ња3737. Сто га, По-. Сто га, По-
ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је нео прав да на од лу ка Ми ни стар ства ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да је нео прав да на од лу ка Ми ни стар ства 
про све те да се до дат на по др шка ко ја се огле да у ан га жо ва њу пе да го шких аси сте на та про све те да се до дат на по др шка ко ја се огле да у ан га жо ва њу пе да го шких аси сте на та 
омо гу ћи са мо ром ској де ци са обра зло же њем да се они су о ча ва ју са нај о збиљ ни јим омо гу ћи са мо ром ској де ци са обра зло же њем да се они су о ча ва ју са нај о збиљ ни јим 
пре пре ка ма при ли ком укљу чи ва ња у обра зов ни си стем, као и да де ца са смет ња ма у пре пре ка ма при ли ком укљу чи ва ња у обра зов ни си стем, као и да де ца са смет ња ма у 
раз во ју мо гу да ко ри сте по моћ и по др шку пе да го шких аси сте на та са мо уко ли ко по ха-раз во ју мо гу да ко ри сте по моћ и по др шку пе да го шких аси сте на та са мо уко ли ко по ха-
ђа ју шко ле ко је већ има ју пе да го шке аси стен те ко ји су ан га жо ва ни ра ди по др шке ром-ђа ју шко ле ко је већ има ју пе да го шке аси стен те ко ји су ан га жо ва ни ра ди по др шке ром-
ској де ци и њи хо вим на став ни ци ма. ској де ци и њи хо вим на став ни ци ма. 

3.23. 3.23. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је и до пис Ми ни стар ства про све те По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ана ли зи ра ла је и до пис Ми ни стар ства про све те 
ко ји је упу ћен под но си тељ ки при ту жбе 10. фе бру а ра 2014. го ди не, у ко ме ми ни стар ство ко ји је упу ћен под но си тељ ки при ту жбе 10. фе бру а ра 2014. го ди не, у ко ме ми ни стар ство 
на во ди да је тач ком 4. Ин ди ви ду ал ног пла на по др шке за В. Н. пред ло же но обез бе ђи ва-на во ди да је тач ком 4. Ин ди ви ду ал ног пла на по др шке за В. Н. пред ло же но обез бе ђи ва-
ње пер со нал ног аси стен та, за чи је ан га жо ва ње је над ле жна ло кал на са мо у пра ва, а не ње пер со нал ног аси стен та, за чи је ан га жо ва ње је над ле жна ло кал на са мо у пра ва, а не 
ми ни стар ство. Ме ђу тим, тач ком 4. ин ди ви ду ал ног пла на пред ло же но је ми ни стар ство. Ме ђу тим, тач ком 4. ин ди ви ду ал ног пла на пред ло же но је „обез бе ђи ва ње „обез бе ђи ва ње 
осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и пер со нал ну аси стен ци ју”осо бе ко ја ће вр ши ти пе да го шку аси стен ци ју и пер со нал ну аси стен ци ју”. Из ове пре по-. Из ове пре по-
ру ке се мо жда мо же сте ћи ути сак да је В. по треб на до дат на по др шка јед не осо бе, ко ја ру ке се мо жда мо же сте ћи ути сак да је В. по треб на до дат на по др шка јед не осо бе, ко ја 
би оба вља ла за дат ке и пе да го шке и пер со нал не аси стен ци је. Ме ђу тим, ка ко је ра ни је би оба вља ла за дат ке и пе да го шке и пер со нал не аси стен ци је. Ме ђу тим, ка ко је ра ни је 
ис так ну то, за да ци пе да го шког и пер со нал ног аси стен та се у пот пу но сти раз ли ку ју и не ис так ну то, за да ци пе да го шког и пер со нал ног аси стен та се у пот пу но сти раз ли ку ју и не 
мо же их вр ши ти јед на осо ба. На и ме, мо же их вр ши ти јед на осо ба. На и ме, пе да го шки аси стентпе да го шки аси стент мо ра да по ха ђа про грам обу- мо ра да по ха ђа про грам обу-
ке за пе да го шког аси стен та и ње гов/њен за да так је да пру жа до дат ну по др шку уче ни ци-ке за пе да го шког аси стен та и ње гов/њен за да так је да пру жа до дат ну по др шку уче ни ци-
ма, на став ни ци ма и ро ди те љи ма ко ја је пр вен стве но усме ре на на обра зо ва ње и вас пи-ма, на став ни ци ма и ро ди те љи ма ко ја је пр вен стве но усме ре на на обра зо ва ње и вас пи-
та ње де те та. С дру ге стра не, та ње де те та. С дру ге стра не, пер со нал ни аси стентпер со нал ни аси стент не по ха ђа обу ку за оба вља ње сво јих  не по ха ђа обу ку за оба вља ње сво јих 
по сло ва и ње гов/њен за да так је да пру жа до дат ну по др шку са мо од ре ђе ном де те ту, а по сло ва и ње гов/њен за да так је да пру жа до дат ну по др шку са мо од ре ђе ном де те ту, а 
за да ци ко је оба вља по пра ви лу ни су у ве зи са из во ђе њем на ста ве. На осно ву де таљ не за да ци ко је оба вља по пра ви лу ни су у ве зи са из во ђе њем на ста ве. На осно ву де таљ не 
ана ли зе ми шље ња ин тер-ре сор не ко ми си је за В. Н, По ве ре ни ца је ста ва да је ко ми си ја ана ли зе ми шље ња ин тер-ре сор не ко ми си је за В. Н, По ве ре ни ца је ста ва да је ко ми си ја 
утвр ди ла да је В. по треб на аси стен ци ја ко ја се огле да у до дат ној по др шци у укљу чи ва њу утвр ди ла да је В. по треб на аси стен ци ја ко ја се огле да у до дат ној по др шци у укљу чи ва њу 
у обра зов ни си стем и ре а ли за ци ји обра зов но-вас пит ног про це са (по на вља ње ин струк-у обра зов ни си стем и ре а ли за ци ји обра зов но-вас пит ног про це са (по на вља ње ин струк-
ци је на став ни ка, усме ра ва ње па жње де те та на ак тив но сти на ча су, оп ти мал но укљу чи-ци је на став ни ка, усме ра ва ње па жње де те та на ак тив но сти на ча су, оп ти мал но укљу чи-
ва ње у обра зов но-вас пит ни про цес), док му је са дру ге стра не нео п ход на аси стен ци ја за ва ње у обра зов но-вас пит ни про цес), док му је са дру ге стра не нео п ход на аси стен ци ја за 
без бед но кре та ње у школ ском про сто ру, из ла ске ван шко ле и за лич не по тре бе. По ве-без бед но кре та ње у школ ском про сто ру, из ла ске ван шко ле и за лич не по тре бе. По ве-
ре ни ца, сто га, кон ста ту је да из на ве де ног ми шље ња про из ла зи да је В, пре ма ми шље њу ре ни ца, сто га, кон ста ту је да из на ве де ног ми шље ња про из ла зи да је В, пре ма ми шље њу 
ин тер ре сор не ко ми си је, по треб на ка ко пер со нал на, та ко и пе да го шка аси стен ци ја ка ко ин тер ре сор не ко ми си је, по треб на ка ко пер со нал на, та ко и пе да го шка аси стен ци ја ка ко 
би на пре до вао и мак си мал но ис ко ри стио сво је по тен ци ја ле у шко ли ко ју по ха ђа. Из опи-би на пре до вао и мак си мал но ис ко ри стио сво је по тен ци ја ле у шко ли ко ју по ха ђа. Из опи-

37 Весна Златаровић, Милена Михаиловић, „Механизми подршке детету са тешкоћама при преласку на следећи ниво обавезног 
образовања у „редовном систему”, Београд, 2013. године
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са по сло ва ко је је пер со нал на аси стент ки ња К. Ћ. на ве ла да пру жа В, мо же се уочи ти да са по сло ва ко је је пер со нал на аси стент ки ња К. Ћ. на ве ла да пру жа В, мо же се уочи ти да 
она оба вља за дат ке пер со нал ног аси стен та (што и је сте њен за да так), али и део по сла она оба вља за дат ке пер со нал ног аси стен та (што и је сте њен за да так), али и део по сла 
ко ји би тре ба ло да оба вља пе да го шки аси стент, ко га шко ла ни је ан га жо ва ла. Тре ба има-ко ји би тре ба ло да оба вља пе да го шки аси стент, ко га шко ла ни је ан га жо ва ла. Тре ба има-
ти у ви ду да К. Ћ. ни је по ха ђа ла про грам обу ке за пе да го шког аси стен та, ни ти мо же да ти у ви ду да К. Ћ. ни је по ха ђа ла про грам обу ке за пе да го шког аси стен та, ни ти мо же да 
пру жи по моћ и по др шку на став ни ци ма и струч ним са рад ни ци ма у шко ли ко ју В. по ха ђа, пру жи по моћ и по др шку на став ни ци ма и струч ним са рад ни ци ма у шко ли ко ју В. по ха ђа, 
што је, та ко ђе, за да так пе да го шког аси стен та.што је, та ко ђе, за да так пе да го шког аси стен та.

3.24. 3.24. Обез бе ђи ва њем до дат не по др шке, ко ја се огле да у ан га жо ва њу пе да го шких аси сте на та Обез бе ђи ва њем до дат не по др шке, ко ја се огле да у ан га жо ва њу пе да го шких аси сте на та 
са мо ром ској де ци, ис кљу че на су, без ика квог раз ло га, сва оста ла де ца из дру гих дру-са мо ром ској де ци, ис кљу че на су, без ика квог раз ло га, сва оста ла де ца из дру гих дру-
штве но осе тљи вих гру па, за ко је је ин тер ре сор на ко ми си ја про це ни ла да им је по треб на штве но осе тљи вих гру па, за ко је је ин тер ре сор на ко ми си ја про це ни ла да им је по треб на 
до дат на обра зов на по др шка пе да го шког аси стен та. Чи ње ни ца да де ца са смет ња ма у до дат на обра зов на по др шка пе да го шког аси стен та. Чи ње ни ца да де ца са смет ња ма у 
раз во ју и њи хо ви на став ни ци мо гу да до би ју до дат ну по др шку пе да го шког аси стен та је-раз во ју и њи хо ви на став ни ци мо гу да до би ју до дат ну по др шку пе да го шког аси стен та је-
ди но уко ли ко га је шко ла већ ан га жо ва ла због ром ске де це, ста вља де цу са смет ња ма у ди но уко ли ко га је шко ла већ ан га жо ва ла због ром ске де це, ста вља де цу са смет ња ма у 
раз во ју у си ту а ци ју да, ра ди оства ри ва ња ци ље ва ко ји су им од ре ђе ни ин ди ви ду ал ним раз во ју у си ту а ци ју да, ра ди оства ри ва ња ци ље ва ко ји су им од ре ђе ни ин ди ви ду ал ним 
пла ном, за ви се од то га да ли је у шко ли већ ан га жо ван аси стент за ром ску де цу. пла ном, за ви се од то га да ли је у шко ли већ ан га жо ван аси стент за ром ску де цу. 

3.25. 3.25. По ве ре ни ца кон ста ту је да ве о ма за бри ња ва чи ње ни ца да пе да го шки аси стен ти, ко ји не-По ве ре ни ца кон ста ту је да ве о ма за бри ња ва чи ње ни ца да пе да го шки аси стен ти, ко ји не-
сум њи во пред ста вља ју ин сти ту ци о нал ни ин стру мент за спро во ђе ње ин клу зив не обра-сум њи во пред ста вља ју ин сти ту ци о нал ни ин стру мент за спро во ђе ње ин клу зив не обра-
зов не по ли ти ке и тре ба да бу ду је дан од зна чај них но си о ца про ме на у обра зов ном си-зов не по ли ти ке и тре ба да бу ду је дан од зна чај них но си о ца про ме на у обра зов ном си-
сте му, ни су ан га жо ва ни у пред школ ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма за де цу са сте му, ни су ан га жо ва ни у пред школ ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма за де цу са 
смет ња ма у раз во ју. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да ни су ја сни раз-смет ња ма у раз во ју. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да ни су ја сни раз-
ло зи за њи хо во не ан га жо ва ње, има ју ћи у ви ду да упра во Ми ни стар ство про све те, на у ке ло зи за њи хо во не ан га жо ва ње, има ју ћи у ви ду да упра во Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја рас пи су је кон курс за про грам обу ке за пе да го шког аси стен та и да и тех но ло шког раз во ја рас пи су је кон курс за про грам обу ке за пе да го шког аси стен та и да 
по ла зни ци то ком тра ја ња обу ке сти чу зна ња ко ја их оспо со бља ва ју за пру жа ње по др шке по ла зни ци то ком тра ја ња обу ке сти чу зна ња ко ја их оспо со бља ва ју за пру жа ње по др шке 
и по мо ћи де ци и уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и и по мо ћи де ци и уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу, ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во-смет ња ма у раз во-
јују, као и де ци из си ро ма шних по ро ди ца, се о ске сре ди не и ром ске на ци о нал не ма њи не. , као и де ци из си ро ма шних по ро ди ца, се о ске сре ди не и ром ске на ци о нал не ма њи не. 
Та ко ђе, пе да го шки аси стен ти сти чу зна ња и ве шти не ко ји су по треб ни за рад са по ро ди-Та ко ђе, пе да го шки аси стен ти сти чу зна ња и ве шти не ко ји су по треб ни за рад са по ро ди-
ца ма де це, као и пру жа ње по др шке за по сле ни ма у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма. ца ма де це, као и пру жа ње по др шке за по сле ни ма у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма. 

3.26. 3.26. Иако су нај че шће асо ци ја ци је на по јам ин клу зи је ве за не за де цу и мла де са ин ва ли ди-Иако су нај че шће асо ци ја ци је на по јам ин клу зи је ве за не за де цу и мла де са ин ва ли ди-
те том и смет ња ма у раз во ју и на отва ра ње ре дов ног обра зов ног си сте ма за де цу из дру-те том и смет ња ма у раз во ју и на отва ра ње ре дов ног обра зов ног си сте ма за де цу из дру-
штве них гру па ко је су ду го вре ме на би ле ис кљу че не из си сте ма ре дов ног обра зо ва ња, штве них гру па ко је су ду го вре ме на би ле ис кљу че не из си сте ма ре дов ног обра зо ва ња, 
све че шће се под вла чи да је ин клу зив ност обра зов ног си сте ма јед на ње го ва сло же на све че шће се под вла чи да је ин клу зив ност обра зов ног си сте ма јед на ње го ва сло же на 
ди мен зи ја ко ја ис ка зу је мо гућ ност си сте ма и обра зов них уста но ва да иза ђу у су срет по-ди мен зи ја ко ја ис ка зу је мо гућ ност си сте ма и обра зов них уста но ва да иза ђу у су срет по-
тре ба ма све де це и да свој де ци обез бе де ква ли тет но обра зо ва ње. Сто га, ме ре до дат-тре ба ма све де це и да свој де ци обез бе де ква ли тет но обра зо ва ње. Сто га, ме ре до дат-
не по др шке, ме ђу ко ји ма су пе да го шки аси стен ти, упо тре ба ал тер на тив них на став них не по др шке, ме ђу ко ји ма су пе да го шки аси стен ти, упо тре ба ал тер на тив них на став них 
сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је, као и оба ве зно струч но уса вр ша ва ње на став ног осо-сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је, као и оба ве зно струч но уса вр ша ва ње на став ног осо-
бља од зна ча ја је за сву де цу. Ин клу зив но обра зо ва ње до при но си ак тив ном укљу чи ва њу бља од зна ча ја је за сву де цу. Ин клу зив но обра зо ва ње до при но си ак тив ном укљу чи ва њу 
сва ког де те та у обра зов ни си стем, по бољ ша њу на ста ве и сре ди не за уче ње, као и при-сва ког де те та у обра зов ни си стем, по бољ ша њу на ста ве и сре ди не за уче ње, као и при-
хва та њу раз ли чи то сти.хва та њу раз ли чи то сти.

3.27. 3.27. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис ти че да је Ко ми тет за пра ва де те та у На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис ти че да је Ко ми тет за пра ва де те та у 
Ко мен та ру бр. 9Ко мен та ру бр. 9 ис та као да је ин клу зив но обра зо ва ње скуп вред но сти, на че ла и прак си ис та као да је ин клу зив но обра зо ва ње скуп вред но сти, на че ла и прак си 
усме ре них на тра же ње зна чај ног, ефек тив ног и ква ли тет ног обра зо ва ња за све уче ни ке, усме ре них на тра же ње зна чај ног, ефек тив ног и ква ли тет ног обра зо ва ња за све уче ни ке, 
ко је је пра вед но пре ма раз ли чи то сти усло ва за уче ње и зах те ва, не са мо де це са смет-ко је је пра вед но пре ма раз ли чи то сти усло ва за уче ње и зах те ва, не са мо де це са смет-
ња ма у раз во ју, већ и свих уче ни ка. Тај циљ се мо же по сти ћи пу тем раз ли чи тих ор га ни-ња ма у раз во ју, већ и свих уче ни ка. Тај циљ се мо же по сти ћи пу тем раз ли чи тих ор га ни-
за ци о них сред ста ва, ко је ува жа ва ју раз ли чи тост де це. Ко ми тет на по ми ње да је ва жно за ци о них сред ста ва, ко је ува жа ва ју раз ли чи тост де це. Ко ми тет на по ми ње да је ва жно 
раз у ме ти да укљу чи ва ње не тре ба схва ти ти ни прак ти ко ва ти као пу ко ин те гри са ње де це раз у ме ти да укљу чи ва ње не тре ба схва ти ти ни прак ти ко ва ти као пу ко ин те гри са ње де це 
са смет ња ма у раз во ју у ре до ван си стем без об зи ра на њи хо ве по тре бе. са смет ња ма у раз во ју у ре до ван си стем без об зи ра на њи хо ве по тре бе. 
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3.28. 3.28. 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 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 Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, про пу шта ју ћи да ми шље ња да је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, про пу шта ју ћи да 
обез бе ди усло ве за ан га жо ва ње пе да го шких аси сте на та за де цу са смет ња ма у раз во ју, обез бе ди усло ве за ан га жо ва ње пе да го шких аси сте на та за де цу са смет ња ма у раз во ју, 
оне мо гу ћи ло В. Н. да оства ри до дат ну по др шку у скла ду са ин ди ви ду ал ним пла ном по-оне мо гу ћи ло В. Н. да оства ри до дат ну по др шку у скла ду са ин ди ви ду ал ним пла ном по-
др шке, чи ме је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та.др шке, чи ме је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Про пу шта њем да обез бе ди усло ве за ан га жо ва ње пе да го шких аси сте на та за де цу са смет-Про пу шта њем да обез бе ди усло ве за ан га жо ва ње пе да го шких аси сте на та за де цу са смет-
ња ма у раз во ју, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је оне-ња ма у раз во ју, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је оне-
мо гу ћи ло је да В. Н. до би је по треб ну до дат ну по др шку за обра зо ва ње, чи ме је пре кр ши ло мо гу ћи ло је да В. Н. до би је по треб ну до дат ну по др шку за обра зо ва ње, чи ме је пре кр ши ло 
од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

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-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 Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја да:бра ни дис кри ми на ци је, пре по ру чу је Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја да:

5.1.5.1. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре из сво је над ле жно сти ко ји ма ће обез бе ди ти да  Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре из сво је над ле жно сти ко ји ма ће обез бе ди ти да 
ОШ „С. Г.” у Б, ко ју по ха ђа В. Н, ан га жу је пе да го шког аси стен та. ОШ „С. Г.” у Б, ко ју по ха ђа В. Н, ан га жу је пе да го шког аси стен та. 

5.2.5.2. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти ан га жо ва ње пе да го шких  Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти ан га жо ва ње пе да го шких 
аси сте на та за де цу са смет ња ма у раз во ју у обра зов ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је.аси сте на та за де цу са смет ња ма у раз во ју у обра зов ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је.

5.3.5.3. 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- 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. ске про пи се о за бра ни дис кри ми на ци је. 

 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- 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-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 комру 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- 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-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 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 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 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 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 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.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 И. Б. и М. З. П. Н. про тив Ф. С. При ту жба ор га ни за ци је И. Б. и М. З. П. Н. про тив Ф. С. 
због дис кри ми на ци је по осно ву по ла и ин ва ли ди те тазбог дис кри ми на ци је по осно ву по ла и ин ва ли ди те та

у обла сти јав ног ин фор ми са ња у обла сти јав ног ин фор ми са ња 

бр. 07-00-354/2014-02 да тум: 28.10.2014.бр. 07-00-354/2014-02 да тум: 28.10.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужби организацијa „И – Б” и М. ж. ишљење је донето у поступку поводом притужби организацијa „И – Б” и М. ж. 
п. н, против Ф. „С”, које су поднете поводом емитовања видео спота „Здраво, ја п. н, против Ф. „С”, које су поднете поводом емитовања видео спота „Здраво, ја 

сам Аца” у оквиру хуманитарне кампање за прикупљање средстава за подршку расам Аца” у оквиру хуманитарне кампање за прикупљање средстава за подршку ра-
да да СОС Дечијем селу К, односно, деци смештеној у СОС хранитељским породицама.СОС Дечијем селу К, односно, деци смештеној у СОС хранитељским породицама.
У приУ при тужби организације „И – Б” наведено је да дечак изговара реченицу „Од како је тужби организације „И – Б” наведено је да дечак изговара реченицу „Од како је 
мама ма болесна, она не може да нас чува, зато живим у Дечијем селу”, док је у позадини ма болесна, она не може да нас чува, зато живим у Дечијем селу”, док је у позадини 
припри казана жена корисница инвалидских колица. Након обраћања организације казана жена корисница инвалидских колица. Након обраћања организације 
„И – Б”, Ф. „С.” изменила је спот, тако што је склоњена слика жене кориснице ин ва-„И – Б”, Ф. „С.” изменила је спот, тако што је склоњена слика жене кориснице ин ва-
лидских колица. Након тога, М. ж. п. н. поднела је притужбу и навела да се и у из-лидских колица. Након тога, М. ж. п. н. поднела је притужбу и навела да се и у из-
мењеној верзији спота „Здраво, ја сам Аца” и даље дискриминишу жене и особе са мењеној верзији спота „Здраво, ја сам Аца” и даље дискриминишу жене и особе са 
здравственим проблемима. Ф. „С.” навела је у изјашњењима да је кампања спроведена здравственим проблемима. Ф. „С.” навела је у изјашњењима да је кампања спроведена 
како би се упутио апел за подршку деци смештеној у хранитељским породицама како би се упутио апел за подршку деци смештеној у хранитељским породицама 
без навођења злостављања и занемаривања као доминантних разлога за издвајање без навођења злостављања и занемаривања као доминантних разлога за издвајање 
деце из породица и да намера није била да се било ко дискриминише. Повереница деце из породица и да намера није била да се било ко дискриминише. Повереница 
за заштиту равноправности указала је да поред упућеног апела који се односи на за заштиту равноправности указала је да поред упућеног апела који се односи на 
прикупљање новчаних средстава, овај спот шаље и поруку најширој јавности о прикупљање новчаних средстава, овај спот шаље и поруку најширој јавности о 
деци која су корисници услуга Фондације, те је управо из тог разлога веома важно деци која су корисници услуга Фондације, те је управо из тог разлога веома важно 
да спот не садржи примере који могу подстицати предрасуде и стереотипе и који ма да спот не садржи примере који могу подстицати предрасуде и стереотипе и који ма 
се повређује достојанство одређених група лица. Повереница сматра да је потпуно се повређује достојанство одређених група лица. Повереница сматра да је потпуно 
непримерено да се у овом споту појави слика жене која користи инвалидска колица у непримерено да се у овом споту појави слика жене која користи инвалидска колица у 
позадини, уз текст који дечак изговара: „Од како је мама болесна, она не може да нас позадини, уз текст који дечак изговара: „Од како је мама болесна, она не може да нас 
чува, зато живим у Дечијем селу”, јер је недопустиво да један од ретких примера спо-чува, зато живим у Дечијем селу”, јер је недопустиво да један од ретких примера спо-
мињања/приказивања мајки са инвалидитетом у јавности буде у контексту њихове мињања/приказивања мајки са инвалидитетом у јавности буде у контексту њихове 
немогућности да се о деци старају и измештању деце из породица и смештању у немогућности да се о деци старају и измештању деце из породица и смештању у 
алтернативне облике бриге. Иако је позитивно што је слика жене кориснице ин ва лид-алтернативне облике бриге. Иако је позитивно што је слика жене кориснице ин ва лид-
ских колица уклоњена из спота, треба имати у виду да сам текст који дечак изгова ра ских колица уклоњена из спота, треба имати у виду да сам текст који дечак изгова ра 
вређа достојанство жена, пре свега жена са здравственим проблемима, и промовише вређа достојанство жена, пре свега жена са здравственим проблемима, и промовише 
негативне стереотипе везане за родне улоге и одговорности које жене и мушкарци негативне стереотипе везане за родне улоге и одговорности које жене и мушкарци 
имају у вези са родитељством. Због тога је донето мишљење да су креирањем и еми-имају у вези са родитељством. Због тога је донето мишљење да су креирањем и еми-
товањем спота прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације, а Ф. „С.” пре-товањем спота прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације, а Ф. „С.” пре-
поручено је да измени садржину видео спота, као и да убудуће, својим ак тивпоручено је да измени садржину видео спота, као и да убудуће, својим ак тив ностима ностима 
и јавним кампањама, не крши антидискриминационе прописе.и јавним кампањама, не крши антидискриминационе прописе.
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1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 28. ав гу ста 2014. го ди на при ту жбу По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 28. ав гу ста 2014. го ди на при ту жбу 
ор га ни за ци је за за шти ту пра ва и по др шку же на ма са ин ва ли ди те том „И. – Б.” у ко јој је ор га ни за ци је за за шти ту пра ва и по др шку же на ма са ин ва ли ди те том „И. – Б.” у ко јој је 
на ве де но:на ве де но:

да се на Јав ном сер ви су Ср би је, у окви ру мар ке тин шке кам па ње, еми ту је ви део спот Ф. да се на Јав ном сер ви су Ср би је, у окви ру мар ке тин шке кам па ње, еми ту је ви део спот Ф. 
„С.” у ци љу при ку пља ња фи нан сиј ских сред ста ва за рад до мо ва за де цу без ро ди тељ-„С.” у ци љу при ку пља ња фи нан сиј ских сред ста ва за рад до мо ва за де цу без ро ди тељ-
ског ста ра ња,ског ста ра ња,

да у ви део спо ту, из ме ђу оста лог, де чак из го ва ра „Од ка ко је ма ма бо ле сна, она не мо же да у ви део спо ту, из ме ђу оста лог, де чак из го ва ра „Од ка ко је ма ма бо ле сна, она не мо же 
да нас чу ва, за то жи вим у Де чи јем се лу”, док је у по за ди ни при ка за на же на ко ја се ди у да нас чу ва, за то жи вим у Де чи јем се лу”, док је у по за ди ни при ка за на же на ко ја се ди у 
ин ва лид ским ко ли ци ма, ин ва лид ским ко ли ци ма, 

да ова ква са др жи на ви део спо та кр ши основ на људ ска пра ва же на са ин ва ли ди те том да ова ква са др жи на ви део спо та кр ши основ на људ ска пра ва же на са ин ва ли ди те том 
ко је су мај ке или то же ле да по ста ну,ко је су мај ке или то же ле да по ста ну,

да За кон о со ци јал ној за шти ти про пи су је не ко ли ко ва жних услу га по др шке, по пут по-да За кон о со ци јал ној за шти ти про пи су је не ко ли ко ва жних услу га по др шке, по пут по-
др шке по ро ди ци са де цом и аси стен ци је, ко је би мо гле би ти при ме ње не и на мај ке са др шке по ро ди ци са де цом и аси стен ци је, ко је би мо гле би ти при ме ње не и на мај ке са 
ин ва ли ди те том,ин ва ли ди те том,

да је од у зи ма ње ста ра тељ ства мај ка ма са ин ва ли ди те том прак са цен та ра за со ци јал ни да је од у зи ма ње ста ра тељ ства мај ка ма са ин ва ли ди те том прак са цен та ра за со ци јал ни 
рад ко ју би тре ба ло пре ки ну ти по сва ку це ну.рад ко ју би тре ба ло пре ки ну ти по сва ку це ну.

a. Уз при ту жбу је до ста вљен линк на ком се на ла зи ви део спот „Здра во, ја сам Аца” a. Уз при ту жбу је до ста вљен линк на ком се на ла зи ви део спот „Здра во, ја сам Аца” 
https://www…https://www…

b. М. ж. п. н. под не ла jе По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбу 10. сеп тем-b. М. ж. п. н. под не ла jе По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ту жбу 10. сеп тем-
бра 2014. го ди не у ко јој је на ве де но:бра 2014. го ди не у ко јој је на ве де но:

да се при ту жба од но си на ви део спот „Ја сам Аца” ко ји је кре и ра ла и об ја ви ла Ф. „С.”, да се при ту жба од но си на ви део спот „Ја сам Аца” ко ји је кре и ра ла и об ја ви ла Ф. „С.”, 

да је на кон ин тер вен ци је ор га ни за ци је „И. – Б.”, део спо та из ме њен и из ње га укло њен да је на кон ин тер вен ци је ор га ни за ци је „И. – Б.”, део спо та из ме њен и из ње га укло њен 
основ дис кри ми на ци је – ин ва ли ди тет,основ дис кри ми на ци је – ин ва ли ди тет,

да де чак у ви део спо ту, као раз лог бо рав ка у де чи јем се лу, на во ди бо ле сну мај ку ко ја не да де чак у ви део спо ту, као раз лог бо рав ка у де чи јем се лу, на во ди бо ле сну мај ку ко ја не 
мо же да бри не о ње му,мо же да бри не о ње му,

да на во ђе ње бо ле сти и по ла као осно ва за не бри гу о де ци и сме штај де це у цен тре та-да на во ђе ње бо ле сти и по ла као осно ва за не бри гу о де ци и сме штај де це у цен тре та-
квог ти па пред ста вља дис кри ми на ци ју же на и осо ба са здрав стве ним про бле ми ма.квог ти па пред ста вља дис кри ми на ци ју же на и осо ба са здрав стве ним про бле ми ма.

1.2. 1.2. Уз при ту жбу је до ста вљен линк на ком се на ла зи из ме ње ни ви део спот „Здра во, ја сам Уз при ту жбу је до ста вљен линк на ком се на ла зи из ме ње ни ви део спот „Здра во, ја сам 
Аца” https://www... Аца” https://www... 

1.3. 1.3. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у скла ду са чл. 40. ст. 4 За ко на о за бра ни дис-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у скла ду са чл. 40. ст. 4 За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је, са гла сно чл. 117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, спро ве ла је је дин-кри ми на ци је, са гла сно чл. 117. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, спро ве ла је је дин-
ствен по сту пак, ка ко би утвр ди ла прав но ре ле вант не чи ње ни це и окол но сти.ствен по сту пак, ка ко би утвр ди ла прав но ре ле вант не чи ње ни це и окол но сти.

1.4. 1.4. У то ку по ступ ка, 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 У то ку по ступ ка, 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 
за тра же на су из ја шње ња Ф. „С.” на на во де из обе при ту жбе.за тра же на су из ја шње ња Ф. „С.” на на во де из обе при ту жбе.

 У из ја шње њу на при ту жбу ор га ни за ци је „И. – Б.”, В. М. Ј, на ци о нал на ди рек тор ка Ф. „С.”  У из ја шње њу на при ту жбу ор га ни за ци је „И. – Б.”, В. М. Ј, на ци о нал на ди рек тор ка Ф. „С.” 
на ве ла је сле де ће:на ве ла је сле де ће:
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да се ви део спот „Здра во, ја сам Аца” еми ту је на Ра дио те ле ви зи ји Ср би је у окви ру ху-да се ви део спот „Здра во, ја сам Аца” еми ту је на Ра дио те ле ви зи ји Ср би је у окви ру ху-
ма ни тар не кам па ње за при ку пља ње сред ста ва за по др шку ра да СОС Де чи јем се лу К, ма ни тар не кам па ње за при ку пља ње сред ста ва за по др шку ра да СОС Де чи јем се лу К, 
од но сно де ци сме ште ној у СОС хра ни тељ ским по ро ди ца ма а не за по тре бе до мо ва за од но сно де ци сме ште ној у СОС хра ни тељ ским по ро ди ца ма а не за по тре бе до мо ва за 
де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, ка ко је у при ту жби на ве де но;де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, ка ко је у при ту жби на ве де но;

да текст ко ји се из го ва ра у спо ту гла си „Здра во, ја сам Аца. Са да кре ћем у дру ги раз ред. да текст ко ји се из го ва ра у спо ту гла си „Здра во, ја сам Аца. Са да кре ћем у дру ги раз ред. 
Нај ви ше во лим да во зим ра ке ту. Од ка да је ма ма бо ле сна, она не мо же да нас чу ва. Од Нај ви ше во лим да во зим ра ке ту. Од ка да је ма ма бо ле сна, она не мо же да нас чу ва. Од 
та да, жи вим у Де чи јем се лу, са се ком и дру гом де цом. Ана је на ша СОС ма ма. Ана ка же та да, жи вим у Де чи јем се лу, са се ком и дру гом де цом. Ана је на ша СОС ма ма. Ана ка же 
да имам до бре дру го ве. Ка да по ра стем, он да ће мо сви да се во зи мо у ра ке ти. У СОС Де-да имам до бре дру го ве. Ка да по ра стем, он да ће мо сви да се во зи мо у ра ке ти. У СОС Де-
чи јем се лу у К, бри не мо се да де ца без ро ди тељ ског ста ра ња до би ју јед на ку шан су за чи јем се лу у К, бри не мо се да де ца без ро ди тељ ског ста ра ња до би ју јед на ку шан су за 
бу дућ ност. То мо же мо да по стиг не мо уз са мо ма ло ва ше по мо ћи. По ша љи СМС на 6323, бу дућ ност. То мо же мо да по стиг не мо уз са мо ма ло ва ше по мо ћи. По ша љи СМС на 6323, 
бу ди наш при ја тељ”;бу ди наш при ја тељ”;

да је је ди на на ме ра и по ру ка овог спо та би ла да се упу ти апел за по др шку бри зи о де ци да је је ди на на ме ра и по ру ка овог спо та би ла да се упу ти апел за по др шку бри зи о де ци 
сме ште ној у хра ни тељ ским по ро ди ца ма СОС Де чи јег се ла К, ка ко би се де ци омо гу ћи ли сме ште ној у хра ни тељ ским по ро ди ца ма СОС Де чи јег се ла К, ка ко би се де ци омо гу ћи ли 
до бри усло ви за шко ло ва ње и ти ме бо ља бу дућ ност у са мо стал ном жи во ту;до бри усло ви за шко ло ва ње и ти ме бо ља бу дућ ност у са мо стал ном жи во ту;

да је на ме ра Ф. би ла да се без спо ми ња ња до ми нант них раз ло га из два ја ња де це из по-да је на ме ра Ф. би ла да се без спо ми ња ња до ми нант них раз ло га из два ја ња де це из по-
ро ди це, по пут за не ма ри ва ња и зло ста вља ња, на што без бол ни ји на чин по де цу и без ро ди це, по пут за не ма ри ва ња и зло ста вља ња, на што без бол ни ји на чин по де цу и без 
окри вља ва ња ро ди те ља, на пра ви по зи тив на по ру ка и апел;окри вља ва ња ро ди те ља, на пра ви по зи тив на по ру ка и апел;

да на ме ра ни је би ла да се би ло ко дис кри ми ни ше или да се по вре де би ло чи ја осе ћа-да на ме ра ни је би ла да се би ло ко дис кри ми ни ше или да се по вре де би ло чи ја осе ћа-
ња, а по себ но не да се по ша ље по ру ка да је ин ва ли ди тет узрок за из ме шта ње де це из ња, а по себ но не да се по ша ље по ру ка да је ин ва ли ди тет узрок за из ме шта ње де це из 
по ро ди ца;по ро ди ца;

да је основ ни мо то Ф. да сва ко де те тре ба да жи ви у по ро ди ци и да се тру де да де ци ко ја да је основ ни мо то Ф. да сва ко де те тре ба да жи ви у по ро ди ци и да се тру де да де ци ко ја 
су им по ве ре на на бри гу, омо гу ће окру же ње што слич ни је по ро дич ном, као и одр жа ва-су им по ве ре на на бри гу, омо гу ће окру же ње што слич ни је по ро дич ном, као и одр жа ва-
ње кон так та са срод ни ци ма и по вра так у би о ло шку по ро ди цу ка да је то мо гу ће;ње кон так та са срод ни ци ма и по вра так у би о ло шку по ро ди цу ка да је то мо гу ће;

да се у СОС про гра му ја ча ња по ро ди ца пру жа по др шка по ро ди ца ма у ри зи ку, ка ко би се да се у СОС про гра му ја ча ња по ро ди ца пру жа по др шка по ро ди ца ма у ри зи ку, ка ко би се 
пре ве ни ра ло из ме шта ње де це;пре ве ни ра ло из ме шта ње де це;

да бо лест ро ди те ља као и ин ва ли ди тет мо гу би ти, а по не кад и је су раз ло зи због ко јег да бо лест ро ди те ља као и ин ва ли ди тет мо гу би ти, а по не кад и је су раз ло зи због ко јег 
ро ди те љи не мо гу обез бе ди ти сва ко днев ну бри гу о де ци и пред ста вља ју раз лог за сме-ро ди те љи не мо гу обез бе ди ти сва ко днев ну бри гу о де ци и пред ста вља ју раз лог за сме-
шта ње де це у ал тер на тив не об ли ке бри ге;шта ње де це у ал тер на тив не об ли ке бри ге;

да се текст и пра те ћа сли ка спо та не мо гу ту ма чи ти као по ру ка „да су све же не са ин ва ли-да се текст и пра те ћа сли ка спо та не мо гу ту ма чи ти као по ру ка „да су све же не са ин ва ли-
ди те том бо ле сне” а по себ но не „да же не са ин ва ли ди те том не тре ба да има ју де цу или ди те том бо ле сне” а по себ но не „да же не са ин ва ли ди те том не тре ба да има ју де цу или 
да им де цу због ин ва ли ди те та тре ба од у зе ти”;да им де цу због ин ва ли ди те та тре ба од у зе ти”;

да „С.” не ма над ле жно сти и не мо же ути ца ти на од лу ке цен та ра за со ци јал ни рад о из-да „С.” не ма над ле жно сти и не мо же ути ца ти на од лу ке цен та ра за со ци јал ни рад о из-
два ја њу де це из по ро ди це или од лу ке су до ва;два ја њу де це из по ро ди це или од лу ке су до ва;

да је 26. ав гу ста 2014. го ди не, на кон те ле фон ског раз го во ра са Л. Ч. М, упу ће но из ви-да је 26. ав гу ста 2014. го ди не, на кон те ле фон ског раз го во ра са Л. Ч. М, упу ће но из ви-
ње ње ор га ни за ци ји „И. – Б.”, као и да им је са оп ште но да ће пред у зе ти ме ре да се спот ње ње ор га ни за ци ји „И. – Б.”, као и да им је са оп ште но да ће пред у зе ти ме ре да се спот 
ко ри гу је бри са њем цр те жа же не са ин ва ли ди те том, ка ко би се из бе гла асо ци ја ци ја или ко ри гу је бри са њем цр те жа же не са ин ва ли ди те том, ка ко би се из бе гла асо ци ја ци ја или 
ту ма че ње по ве за но са осо ба ма са ин ва ли ди те том;ту ма че ње по ве за но са осо ба ма са ин ва ли ди те том;

да је 28. ав гу ста 2014. го ди не из вр ше на ко рек ци ја спо та, што се мо же утвр ди ти уви дом да је 28. ав гу ста 2014. го ди не из вр ше на ко рек ци ја спо та, што се мо же утвр ди ти уви дом 
на линк https://www... о че му је под но си тељ ка при ту жбе оба ве ште на;на линк https://www... о че му је под но си тељ ка при ту жбе оба ве ште на;

да су пред у зе ли аде кват не ме ре и да је ти ме при ту жба, без ула же ња у пи та ње осно ва-да су пред у зе ли аде кват не ме ре и да је ти ме при ту жба, без ула же ња у пи та ње осно ва-
но сти, по ста ла бес пред мет на. но сти, по ста ла бес пред мет на. 
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1.5. 1.5. У из ја шње њу на при ту жбу М. Ж. п. н, по но вље ни су на во ди из прет ход ног из ја шње ња, а У из ја шње њу на при ту жбу М. Ж. п. н, по но вље ни су на во ди из прет ход ног из ја шње ња, а 
до дат но је на ве де но :до дат но је на ве де но :

да у СОС хра ни тељ ским по ро ди ца ма Де чи јег се ла жи ве и де ца чи је су мај ке бо ле сне и не да у СОС хра ни тељ ским по ро ди ца ма Де чи јег се ла жи ве и де ца чи је су мај ке бо ле сне и не 
мо гу се бри ну ти о њи ма;мо гу се бри ну ти о њи ма;

да се у ви део спо ту ко ри сти је дан при мер, да је из ја ва да та у јед ни ни, те да се пра те ћа да се у ви део спо ту ко ри сти је дан при мер, да је из ја ва да та у јед ни ни, те да се пра те ћа 
сли ка спо та не мо же ге не ра ли зо ва ти и ту ма чи ти као по ру ка „да су све же не и осо бе са сли ка спо та не мо же ге не ра ли зо ва ти и ту ма чи ти као по ру ка „да су све же не и осо бе са 
обо ље њи ма ма ње спо соб не за бри гу о де ци”, а по себ но не „да је на во ђе ње жен ског по-обо ље њи ма ма ње спо соб не за бри гу о де ци”, а по себ но не „да је на во ђе ње жен ског по-
ла и бо ле сти пред ста вље но као основ за не бри гу о де цу”;ла и бо ле сти пред ста вље но као основ за не бри гу о де цу”;

да ор га ни за ци ја сма тра да не по сто ји прак са без раз ло жног од у зи ма ња де це ро ди те љи-да ор га ни за ци ја сма тра да не по сто ји прак са без раз ло жног од у зи ма ња де це ро ди те љи-
ма ко ји су ина че по доб ни и спо соб ни да се бри ну о де ци;ма ко ји су ина че по доб ни и спо соб ни да се бри ну о де ци;

да ова кве евен ту ал не по је ди нач не слу ча је ве тре ба осу ди ти и про це су и ра ти, али да то да ова кве евен ту ал не по је ди нач не слу ча је ве тре ба осу ди ти и про це су и ра ти, али да то 
не мо же би ти раз лог за пот пу но за бра ну из но ше ња но тор них жи вот них чи ње ни ца и кон-не мо же би ти раз лог за пот пу но за бра ну из но ше ња но тор них жи вот них чи ње ни ца и кон-
крет них при ме ра. крет них при ме ра. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. На осно ву на во да из при ту жби и из ја шње ња, утвр ђе но је да је у окви ру ху ма ни тар не кам-На осно ву на во да из при ту жби и из ја шње ња, утвр ђе но је да је у окви ру ху ма ни тар не кам-
па ње Ф. „С.” за при ку пља ње сред ста ва за по др шку ра да СОС Де чи јем се лу К, од но сно, па ње Ф. „С.” за при ку пља ње сред ста ва за по др шку ра да СОС Де чи јем се лу К, од но сно, 
де ци сме ште ној у СОС хра ни тељ ске по ро ди це, еми то ван ви део спот „Здра во, ја сам Аца”.де ци сме ште ној у СОС хра ни тељ ске по ро ди це, еми то ван ви део спот „Здра во, ја сам Аца”.

2.2. 2.2. Са др жи на тек ста ко ји пра ти ви део спот је сле де ћа: „Здра во, ја сам Аца. Са да кре ћем у Са др жи на тек ста ко ји пра ти ви део спот је сле де ћа: „Здра во, ја сам Аца. Са да кре ћем у 
дру ги раз ред. Нај ви ше во лим да во зим ра ке ту. Од ка да је ма ма бо ле сна, она не мо же да дру ги раз ред. Нај ви ше во лим да во зим ра ке ту. Од ка да је ма ма бо ле сна, она не мо же да 
нас чу ва. За то, жи вим у Де чи јем се лу, са се ком и дру гом де цом. Ана је на ша СОС ма ма. нас чу ва. За то, жи вим у Де чи јем се лу, са се ком и дру гом де цом. Ана је на ша СОС ма ма. 
Ана ка же да имам до бре дру го ве. Ка да по ра стем, он да ће мо сви да се во зи мо у ра ке ти. Ана ка же да имам до бре дру го ве. Ка да по ра стем, он да ће мо сви да се во зи мо у ра ке ти. 
У СОС Де чи јем се лу у К, бри не мо се да де ца без ро ди тељ ског ста ра ња до би ју јед на ку У СОС Де чи јем се лу у К, бри не мо се да де ца без ро ди тељ ског ста ра ња до би ју јед на ку 
шан су за бу дућ ност. То мо же мо да по стиг не мо уз са мо ма ло ва ше по мо ћи. По ша љи СМС шан су за бу дућ ност. То мо же мо да по стиг не мо уз са мо ма ло ва ше по мо ћи. По ша љи СМС 
на 6323, бу ди наш при ја тељ”.на 6323, бу ди наш при ја тељ”.

2.3. 2.3. Уви дом у спо то ве ко ји су до ступ ни на лин ко ви ма на зна че ним у при ту жба ма, утвр ђе но Уви дом у спо то ве ко ји су до ступ ни на лин ко ви ма на зна че ним у при ту жба ма, утвр ђе но 
је да је у пр во бит ној еми то ва ној вер зи ји ви део спо та, у де лу ка да се из го ва ра ју ре че ни је да је у пр во бит ној еми то ва ној вер зи ји ви део спо та, у де лу ка да се из го ва ра ју ре че ни 
„ма ма је бо ле сна”, на сли ци при ка за на же на ко ри сни ца ко ли ца, док је на кнад ном из ме-„ма ма је бо ле сна”, на сли ци при ка за на же на ко ри сни ца ко ли ца, док је на кнад ном из ме-
ном у том де лу ви део спо та, део сли ке на ко јем се на ла зи ла же на у ко ли ци ма пре кри вен ном у том де лу ви део спо та, део сли ке на ко јем се на ла зи ла же на у ко ли ци ма пре кри вен 
бе лом бо јом. Текст спо та ни је из ме њен.бе лом бо јом. Текст спо та ни је из ме њен.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

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

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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-
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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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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 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 
2009. го ди не по твр ди ла Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ко ја у чла ну 2009. го ди не по твр ди ла Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ко ја у чла ну 
6. про пи су је да су држaвe угoвoрницe свeснe дa су жeнe и дeвojкe сa инвaли дитeтoм 6. про пи су је да су држaвe угoвoрницe свeснe дa су жeнe и дeвojкe сa инвaли дитeтoм 
излoжeнe вишeструкoj дис кри минaциjи и да ће у тoм пoглeду прeдузeти мeрe кaкo би излoжeнe вишeструкoj дис кри минaциjи и да ће у тoм пoглeду прeдузeти мeрe кaкo би 
им oбeзбeдилe пoтпунo и рaвнoпрaвнo oствaривaњe свих људ ских прaвa и oснoвних им oбeзбeдилe пoтпунo и рaвнoпрaвнo oствaривaњe свих људ ских прaвa и oснoвних 
слoбoдa. Чла ном 8. је про пи са но да се др жа ве уго вор ни це оба ве зу ју да усво је не по-слoбoдa. Чла ном 8. је про пи са но да се др жа ве уго вор ни це оба ве зу ју да усво је не по-
сред не, ефи ка сне и од го ва ра ју ће ме ре да се бо ре про тив сте ре о ти па, пред ра су да и сред не, ефи ка сне и од го ва ра ју ће ме ре 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, укљу чу ју ћи оне за сно ва не на по лу штет не прак се у од но су на осо бе са ин ва ли ди те том, укљу чу ју ћи оне за сно ва не на по лу 
и жи вот ном до бу, у свим сфе ра ма жи во та, а јед на од ме ра је и под сти ца ње свих ме диј-и жи вот ном до бу, у свим сфе ра ма жи во та, а јед на од ме ра је 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 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 ред ба ма чла на 23. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ове кон вен ци је. Од ред ба ма чла на 23. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, 
др жа ве су оба ве за не да обез бе де пра ва и од го вор но сти осо ба са ин ва ли ди те том у ве-др жа ве су оба ве за не да обез бе де пра ва и од го вор но сти осо ба са ин ва ли ди те том у ве-
зи са ста ра тељ ством, усва ја њем де це или слич ним ин сти ту ти ма, та мо где су ови кон-зи са ста ра тељ ством, усва ја њем де це или слич ним ин сти ту ти ма, та мо где су ови кон-
цеп ти пред ви ђе ни на ци о нал ним за ко но дав ством, а у свим случajeвимa нajвишe ћe сe цеп ти пред ви ђе ни на ци о нал ним за ко но дав ством, а у свим случajeвимa нajвишe ћe сe 
вoди ти рaчунa o нajбoљим интeрeсимa дeтeтa, и то та ко што ће, из ме ђу оста лог, држaвe вoди ти рaчунa o нajбoљим интeрeсимa дeтeтa, и то та ко што ће, из ме ђу оста лог, држaвe 
пружaти oдгoвaрajу ћу пoмoћ oсoбaмa сa инвaли дитeтoм у вршeњу њихoвих oбaвeзa пружaти oдгoвaрajу ћу пoмoћ oсoбaмa сa инвaли дитeтoм у вршeњу њихoвих oбaвeзa 
пoдизaњa дeцe, oбeзбeди ти дa сe дeтe нe рaздвaja oд свojих рoдитeљa прoтив свoje пoдизaњa дeцe, oбeзбeди ти дa сe дeтe нe рaздвaja oд свojих рoдитeљa прoтив свoje 
вoљe, oсим укoликo нaдлeжни oргaни нa oснoву судскoг прeи спи тивaњa нe утврдe, у вoљe, oсим укoликo нaдлeжни oргaни нa oснoву судскoг прeи спи тивaњa нe утврдe, у 
склaду сa зaкoнoм и прoцeдурaмa кoje сe примeњуjу, дa je тaквo рaздвajaњe нeoпхoднo склaду сa зaкoнoм и прoцeдурaмa кoje сe примeњуjу, дa je тaквo рaздвajaњe нeoпхoднo 
у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa. Ни у кoм случajу сe дeтe нeћe рaздвajaти oд рoдитeљa нa у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa. Ни у кoм случajу сe дeтe нeћe рaздвajaти oд рoдитeљa нa 
oснoву инвaли дитeтa билo дeтeтa или jeднoг или oбa рoдитeљa. oснoву инвaли дитeтa билo дeтeтa или jeднoг или oбa рoдитeљa. 

3.4. 3.4. Кон вен ци ја о ели ми ни са њу свих oбликa дис кри минaциje жeнa (CE DAW), ко ју је Ре пу бли-Кон вен ци ја о ели ми ни са њу свих oбликa дис кри минaциje жeнa (CE DAW), ко ју је Ре пу бли-
ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла, прeдстaвљa нajвaжниjи мeђунaрoдни угoвoр у oблaсти прaвa ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла, прeдстaвљa нajвaжниjи мeђунaрoдни угoвoр у oблaсти прaвa 
жeнa и њо ме је по ста вљен ме ђу на род ни стан дард за рав но прав ност же на и му шкар ца. жeнa и њо ме је по ста вљен ме ђу на род ни стан дард за рав но прав ност же на и му шкар ца. 
Др жа ве чла ни це су се оба ве за ле да пред у зи ма ју све по де сне ме ре ра ди из ме не дру-Др жа ве чла ни це су се оба ве за ле да 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 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 ну и сва ку дру гу прак су за сно ва ну на иде ја ма о ин фе ри ор но-пред ра су де, као и уоби ча је ну и сва ку дру гу прак су за сно ва ну на иде ја ма 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 шка ра ца, 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 шка ра ца, 
од но сно же на, као и да по ро дич но вас пи та ње об у хва ти и пра вил но схва та ње ма те рин-од но сно же на, као и да по ро дич но вас пи та ње об у хва ти и пра вил но схва та ње ма те рин-
ства као дру штве не функ ци је и при зна ње за јед нич ке од го вор но сти му шка ра ца и же на ства као дру штве не функ ци је и при зна ње за јед нич ке од го вор но сти му шка ра ца и же на 
у по ди за њу и раз во ју де це, под ра зу ме ва ју ћи да се у свим слу ча је ви ма мо ра, пре све га, у по ди за њу и раз во ју де це, под ра зу ме ва ју ћи да се у свим слу ча је ви ма мо ра, пре све га, 
во ди ти ра чу на о ин те ре си ма де те та. во ди ти ра чу на о ин те ре си ма де те та. 

3.5. 3.5. Кон вен ци ја о пра ви ма де те та у чл. 9. про пи су је да др жа ве чла ни це обез бе ђу ју да ни јед-Кон вен ци ја о пра ви ма де те та у чл. 9. про пи су је да др жа ве чла ни це обез бе ђу ју да ни јед-
но 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 жни но 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 жни 
ор га ни на осно ву суд ског уви да од лу че, у скла ду с од го ва ра ју ћим за ко ном и про це ду ра-ор га ни на осно ву суд ског уви да од лу че, у скла ду с од го ва ра ју ћим за ко ном и про це ду ра-
ма, да је та кво раз два ја ње нео п ход но и у нај бо љем ин те ре су де те та. Од ред ба ма чл. 18. ма, да је та кво раз два ја ње нео п ход но и у нај бо љем ин те ре су де те та. Од ред ба ма чл. 18. 
кон вен ци је про пи са но је да ће др жа ве чла ни це уло жи ти све на по ре ка ко би се ува жа ва-кон вен ци је про пи са но је да ће др жа ве чла ни це уло жи ти све на по ре ка ко би се ува жа ва-
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ло на че ло да оба ро ди те ља има ју за јед нич ку од го вор ност у по ди за њу и раз во ју де те та. ло на че ло да оба ро ди те ља има ју за јед нич ку од го вор ност у по ди за њу и раз во ју де те та. 
Ро ди те љи или, у за ви сно сти од слу ча ја, за ко ни ти ста ра те љи има ју глав ну од го вор ност за Ро ди те љи или, у за ви сно сти од слу ча ја, за ко ни ти ста ра те љи има ју глав ну од го вор ност за 
по ди за ње и раз вој де те та. Ин те ре си де те та су њи хо ва основ на бри га. Ра ди га ран то ва ња по ди за ње и раз вој де те та. Ин те ре си де те та су њи хо ва основ на бри га. Ра ди га ран то ва ња 
и уна пре ђи ва ња пра ва са др жа них у овој кон вен ци ји, др жа ве чла ни це пру жа ју ро ди те-и уна пре ђи ва ња пра ва са др жа них у овој кон вен ци ји, др жа ве чла ни це пру жа ју ро ди те-
љи ма и за ко ни тим ста ра те љи ма од го ва ра ју ћу по моћ у оба вља њу ду жно сти вас пи та ва-љи ма и за ко ни тим ста ра те љи ма од го ва ра ју ћу по моћ у оба вља њу ду жно сти вас пи та ва-
ња де те та и обез бе ђу ју раз вој ин сти ту ци ја, обје ка та и слу жби за бри гу о де ци.ња де те та и обез бе ђу ју раз вој ин сти ту ци ја, обје ка та и слу жби за бри гу о де ци.

3.6. 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-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, 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 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. 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. 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-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 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 ци је, ко ји 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-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 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, 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-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 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, 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-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 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 чи ње-дру гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. 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 и од ред бе 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 и од ред бе 
чла на 12. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је ко јим је за бра ње но уз не ми ра ва ње и по ни-чла на 12. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је ко јим 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 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 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. не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће и увре дљи во окру же ње. 

 Од ред ба ма чл. 20. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да дис кри ми на- Од ред ба ма чл. 20. 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 рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, ци ја на осно ву по ла по сто ји ако се по сту па про тив но на че лу рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, 
oднoснo нaчeлу пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoли-oднoснo нaчeлу пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoли-
тичкoм, eкoнoмскoм, кул турнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг тичкoм, eкoнoмскoм, кул турнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг 
и пoрoдичнoг живoтa. Зaбрaњeнo je jaвнo зaгoвaрaњe, пoдржaвaњe и пoступaњe у и пoрoдичнoг живoтa. Зaбрaњeнo je jaвнo зaгoвaрaњe, пoдржaвaњe и пoступaњe у 
склaду сa прeдрaсудaмa, oбичajимa и дру гим друштвeним oбрaсцимa пoнaшaњa кojи склaду сa прeдрaсудaмa, oбичajимa и дру гим друштвeним oбрaсцимa пoнaшaњa кojи 
су зaснoвaни нa идejи под ре ђе но сти или над ре ђе но сти пoлoвa, oднoснo стeрeoтип них су зaснoвaни нa идejи под ре ђе но сти или над ре ђе но сти пoлoвa, oднoснo стeрeoтип них 
улoгa пoлoвa. На да ље, од ред ба ма чл. 26. про пи са но је да по сту па ње про тив но на че лу по-улoгa пoлoвa. На да ље, од ред ба ма чл. 26. про пи са но је да по сту па ње 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, 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 сва ком дру гом аспек ту јав ног, про фе си о нал ног и по ро дич ног жи во та пред-кул тур ном и сва ком дру гом аспек ту јав ног, про фе си о нал ног и по ро дич ног жи во та пред-
ста ва дис кри ми на ци ју, док је од ред ба ма чл. 27. за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја ли ца, ста ва дис кри ми на ци ју, док је од ред ба ма чл. 27. за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја ли ца, 
гру пе ли ца или чла но ва њи хо вих по ро ди ца, с об зи ром на њи хо во здрав стве но ста ње.гру пе ли ца или чла но ва њи хо вих по ро ди ца, с об зи ром на њи хо во здрав стве но ста ње.

3.8. 3.8. За ко ном о рав но прав но сти по ло ва, чла ном 41. про пи са но је да ин фор ма ци је, од но сно сви За ко ном о рав но прав но сти по ло ва, чла ном 41. про пи са но је да ин фор ма ци је, од но сно сви 
ви до ви ре кла ма и про па ганд ног ма те ри ја ла, ко ји се еми ту ју пу тем сред ста ва јав ног ин фор-ви до ви ре кла ма и про па ганд ног ма те ри ја ла, ко ји се еми ту ју пу тем сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња, не сме ју по др жа ва ти ни ти под сти ца ти дис кри ми на ци ју за сно ва ну на по лу.ми са ња, не сме ју по др жа ва ти ни ти под сти ца ти дис кри ми на ци ју за сно ва ну на по лу.

3.9. 3.9. За ко ном о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, по ред оп ште за бра не За ко ном о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, по ред оп ште за бра не 
дис кри ми на ци је, од ред ба ма чла на 30. став 1. за бра ње на је дис кри ми на ци ја у оства ри-дис кри ми на ци је, од ред ба ма чла на 30. став 1. за бра ње на је дис кри ми на ци ја у оства ри-
ва њу пра ва из брач них и по ро дич них од но са због ин ва ли ди те та. ва њу пра ва из брач них и по ро дич них од но са због ин ва ли ди те та. 
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АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.10. 3.10. По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но ис пи та ти да ли је са-По ве ре ни ца нај пре кон ста ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но ис пи та ти да ли је са-
др жи на ви део спо та „Здра во ја сам Аца” су прот на им пе ра тив ним про пи си ма ко ји ма је др жи на ви део спо та „Здра во ја сам Аца” су прот на им пе ра тив ним про пи си ма ко ји ма је 
дис кри ми на ци ја за бра ње на, од но сно, да ли је са др жи на спо та уз не ми ру ју ћа и по ни жа-дис кри ми на ци ја за бра ње на, од но сно, да ли је са др жи на спо та уз не ми ру ју ћа и по ни жа-
ва ју ћа, као и да ли вре ђа до сто јан ство ли ца или гру пе ли ца због њи хо вог лич ног свој ства.ва ју ћа, као и да ли вре ђа до сто јан ство ли ца или гру пе ли ца због њи хо вог лич ног свој ства.

3.11. 3.11. По ве ре ни ца је има ла у ви ду на во де из из ја шње ња Ф. „С.” да „на ме ра ни је би ла да се би-По ве ре ни ца је има ла у ви ду на во де из из ја шње ња Ф. „С.” да „на ме ра ни је би ла да се би-
ло ко дис кри ми ни ше или да се по вре де би ло чи ја осе ћа ња”. У ве зи са тим, По ве ре ни ца ло ко дис кри ми ни ше или да се по вре де би ло чи ја осе ћа ња”. У ве зи са тим, По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је са аспек та За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је 
на ме ра ире ле вант на, што у кон крет ном слу ча ју зна чи да окол ност да ли је по сто ја ла на ме ра ире ле вант на, што у кон крет ном слу ча ју зна чи да окол ност да ли је по сто ја ла 
на ме ра Ф. „С.” да дис кри ми ни ше и/или по вре ди осе ћа ња же на, же на са ин ва ли ди те том на ме ра Ф. „С.” да дис кри ми ни ше и/или по вре ди осе ћа ња же на, же на са ин ва ли ди те том 
и же на са здрав стве ним про бле ми ма, ни је прав но ре ле вант на. Уз не ми ра ва ње и по ни-и же на са здрав стве ним про бле ми ма, ни је прав но ре ле вант на. Уз не ми ра ва ње и по ни-
жа ва ју ће по сту па ње је за бра ње но не са мо ка да је циљ та квог по на ша ња по вре да до сто-жа ва ју ће по сту па ње је за бра ње но не са мо ка да је циљ та квог по на ша ња по вре да до сто-
јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, већ и ка да са мо та кво јан ства ли ца или гру пе ли ца на осно ву њи хо вог лич ног свој ства, већ и ка да са мо та кво 
по на ша ње објек тив но пред ста вља по вре ду њи хо вог до сто јан ства.по на ша ње објек тив но пред ста вља по вре ду њи хо вог до сто јан ства.

3.12. 3.12. Ка ко би се про це ни ло да ли ви део спот „Здра во, ја сам Аца” са др жи дис кри ми на то ран Ка ко би се про це ни ло да ли ви део спот „Здра во, ја сам Аца” са др жи дис кри ми на то ран 
текст и/или сли ку, нео п ход но је са гле да ти све окол но сти у тре нут ном дру штве ном кон-текст и/или сли ку, нео п ход но је са гле да ти све окол но сти у тре нут ном дру штве ном кон-
тек сту, као и на чин на ко ји је по ру ка пре не та. По ве ре ни ца кон ста ту је да је циљ ме диј ске тек сту, као и на чин на ко ји је по ру ка пре не та. По ве ре ни ца кон ста ту је да је циљ ме диј ске 
кам па ње био при ку пља ње нов ча них сред ста ва, ка ко је у из ја шње њу и на ве де но, те да је кам па ње био при ку пља ње нов ча них сред ста ва, ка ко је у из ја шње њу и на ве де но, те да је 
овај циљ за ко нит и оправ дан. Та ко ђе, По ве ре ни ца кон ста ту је да су осно ва ни на во ди из овај циљ за ко нит и оправ дан. Та ко ђе, По ве ре ни ца кон ста ту је да су осно ва ни на во ди из 
из ја шње ња да Ф. не ма над ле жно сти и не мо же ути ца ти на од лу ке цен та ра за со ци јал ни из ја шње ња да Ф. не ма над ле жно сти и не мо же ути ца ти на од лу ке цен та ра за со ци јал ни 
рад и су до ва о из два ја њу де це из по ро ди це. рад и су до ва о из два ја њу де це из по ро ди це. 

3.13. 3.13. С дру ге стра не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да тре ба има ти у ви ду да С дру ге стра не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да тре ба има ти у ви ду да 
је ви део спот „Здра во, ја сам Аца” еми то ван на јав ном сер ви су, у окви ру кам па ње ко јом је ви део спот „Здра во, ја сам Аца” еми то ван на јав ном сер ви су, у окви ру кам па ње ко јом 
се у ду жем вре мен ском пе ри о ду гра ђан ка ма и гра ђа ни ма ука зу је на про бле ме са ко ји ма се у ду жем вре мен ском пе ри о ду гра ђан ка ма и гра ђа ни ма ука зу је на про бле ме са ко ји ма 
се де ца ко ри сни ци услу га Ф. су о ча ва ју. По ред упу ће ног апе ла ко ји се од но си на при ку-се де ца ко ри сни ци услу га Ф. су о ча ва ју. По ред упу ће ног апе ла ко ји се од но си на при ку-
пља ње нов ча них сред ста ва, овај спот ша ље и по ру ку нај ши рој јав но сти о де ци ко ја су пља ње нов ча них сред ста ва, овај спот ша ље и по ру ку нај ши рој јав но сти о де ци ко ја су 
ко ри сни ци услу га Ф, те је упра во из тог раз ло га ве о ма ва жно да спот не са др жи при ме ре ко ри сни ци услу га Ф, те је упра во из тог раз ло га ве о ма ва жно да спот не са др жи при ме ре 
ко ји мо гу под сти ца ти пред ра су де и сте ре о ти пе и ко ји ма се по вре ђу је до сто јан ство од-ко ји мо гу под сти ца ти пред ра су де и сте ре о ти пе и ко ји ма се по вре ђу је до сто јан ство од-
ре ђе них гру па ли ца. По ве ре ни ца сма тра да је пот пу но не при ме ре но да се у овом спо ту ре ђе них гру па ли ца. По ве ре ни ца сма тра да је пот пу но не при ме ре но да се у овом спо ту 
по ја ви ла сли ка же не ко ја ко ри сти ин ва лид ска ко ли ца у по за ди ни, уз текст ко ји де чак из-по ја ви ла сли ка же не ко ја ко ри сти ин ва лид ска ко ли ца у по за ди ни, уз текст ко ји де чак из-
го ва ра: „Од ка ко је ма ма бо ле сна, она не мо же да нас чу ва, за то жи вим у Де чи јем се лу”.го ва ра: „Од ка ко је ма ма бо ле сна, она не мо же да нас чу ва, за то жи вим у Де чи јем се лу”.

3.14. 3.14. У кон крет ном слу ча ју, по треб но је по себ ну па жњу по све ти ти са гле да ва њу по ло жа ја же-У кон крет ном слу ча ју, по треб но је по себ ну па жњу по све ти ти са гле да ва њу по ло жа ја же-
на са ин ва ли ди те том у Ср би ји ко је су мај ке или ко је же ле да по ста ну мај ке. По ред еви-на са ин ва ли ди те том у Ср би ји ко је су мај ке или ко је же ле да по ста ну мај ке. По ред еви-
дент не фи зич ке не при сту пач но сти здрав стве них уста но ва, не до вољ не при пре мље но-дент не фи зич ке не при сту пач но сти здрав стве них уста но ва, не до вољ не при пре мље но-
сти здрав стве ног си сте ма да пру жи здрав стве ну за шти ту же на ма са ин ва ли ди те том, не-сти здрав стве ног си сте ма да пру жи здрав стве ну за шти ту же на ма са ин ва ли ди те том, не-
по сто ја ња по себ ног си сте ма по др шке при ла го ђе ног по тре ба ма же на са ин ва ли ди те том, по сто ја ња по себ ног си сте ма по др шке при ла го ђе ног по тре ба ма же на са ин ва ли ди те том, 
до дат ни про блем је и њи хо ва „дру штве на не ви дљи вост”. На при мер, у Ср би ји не по сто је до дат ни про блем је и њи хо ва „дру штве на не ви дљи вост”. На при мер, у Ср би ји не по сто је 
по себ ни ги не ко ло шки кре ве ти ни ма мо гра фи при ла го ђе ни же на ма са ин ва ли ди те том, по себ ни ги не ко ло шки кре ве ти ни ма мо гра фи при ла го ђе ни же на ма са ин ва ли ди те том, 
а од 152 ме ди цин ска цен тра, са мо де вет има ги не ко ло шке сто ло ве при ла го ђе не за пре-а од 152 ме ди цин ска цен тра, са мо де вет има ги не ко ло шке сто ло ве при ла го ђе не за пре-
гле де же на са ин ва ли ди те том. До дат но, сте пен ин ва ли ди те та же не у пар ти јар хал ном гле де же на са ин ва ли ди те том. До дат но, сте пен ин ва ли ди те та же не у пар ти јар хал ном 
дру штву ме ри се у од но су на то ко ли ко њен ин ва ли ди тет ути че на ис пу ња ва ње тра ди-дру штву ме ри се у од но су на то ко ли ко њен ин ва ли ди тет ути че на ис пу ња ва ње тра ди-
ци о нал на уло ге же не – да бу де узор на су пру га и до бра мај ка, као и да бри не о свим чла-ци о нал на уло ге же не – да бу де узор на су пру га и до бра мај ка, као и да бри не о свим чла-
но ви ма по ро ди це. Има ју ћи у ви ду сте ре о тип да же не због свог ин ва ли ди те та нај че шће но ви ма по ро ди це. Има ју ћи у ви ду сте ре о тип да же не због свог ин ва ли ди те та нај че шће 
ни су у мо гућ но сти да ис пу ња ва ју те уло ге на оче ки ва ни и дру штве но при хва тљив на чин, ни су у мо гућ но сти да ис пу ња ва ју те уло ге на оче ки ва ни и дру штве но при хва тљив на чин, 
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а ни су им омо гу ће ни ал тер на тив ни ви до ви по др шке, не чу ди да су им ду го вре ме на а ни су им омо гу ће ни ал тер на тив ни ви до ви по др шке, не чу ди да су им ду го вре ме на 
оспо ра ва на пра ва на љу бав, сек су ал ност, брак, ма те рин ство и лич но по твр ђи ва ње. оспо ра ва на пра ва на љу бав, сек су ал ност, брак, ма те рин ство и лич но по твр ђи ва ње. 

 Ва жно је на по ме ну ти и да је Ко ми тет Ује ди ње них на ци ја за ели ми на ци ју дис кри ми на ци- Ва жно је на по ме ну ти и да је Ко ми тет Ује ди ње них на ци ја за ели ми на ци ју дис кри ми на ци-
је же на, раз ма тра ју ћи ком би но ва ни Дру ги и тре ћи пе ри о дич ни из ве штај Ре пу бли ке Ср-је же на, раз ма тра ју ћи ком би но ва ни Дру ги и тре ћи пе ри о дич ни из ве штај Ре пу бли ке Ср-
би је, из ра зио за бри ну тост због те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју же не са ин ва ли ди те том би је, из ра зио за бри ну тост због те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју же не са ин ва ли ди те том 
у ужи ва њу пра ва на услу ге у ве зи са ре про дук тив ним здра вљем, ко је су про у зро ко ва не у ужи ва њу пра ва на услу ге у ве зи са ре про дук тив ним здра вљем, ко је су про у зро ко ва не 
пред ра су да ма, не до стат ком об у че ног осо бља или при сту пач них обје ка та. Из тог раз ло га пред ра су да ма, не до стат ком об у че ног осо бља или при сту пач них обје ка та. Из тог раз ло га 
Ко ми тет под сти че Ре пу бли ку Ср би ју да пре ду зме нео п ход не ме ре ко је га ран ту ју пот пу-Ко ми тет под сти че Ре пу бли ку Ср би ју да пре ду зме нео п ход не ме ре ко је га ран ту ју пот пу-
ну и ефи ка сну ре а ли за ци ју пра ва же на са ин ва ли ди те том на сек су ал но и ре про дук тив-ну и ефи ка сну ре а ли за ци ју пра ва же на са ин ва ли ди те том на сек су ал но и ре про дук тив-
но здра вље от кла ња њем пред ра су да, обу ком ме ди цин ског осо бља и по ве ћа њем бро ја но здра вље от кла ња њем пред ра су да, обу ком ме ди цин ског осо бља и по ве ћа њем бро ја 
здрав стве них обје ка та аде кват но опре мље них ка ко би од го во ри ли њи хо вим по тре ба ма.здрав стве них обје ка та аде кват но опре мље них ка ко би од го во ри ли њи хо вим по тре ба ма.

 Због све га на ве де ног, По ве ре ни ца ука зу је да је не до пу сти во да је дан од рет ких при ме ра  Због све га на ве де ног, По ве ре ни ца ука зу је да је не до пу сти во да је дан од рет ких при ме ра 
спо ми ња ња/при ка зи ва ња мај ки са ин ва ли ди те том у јав но сти бу де у кон тек сту њи хо ве спо ми ња ња/при ка зи ва ња мај ки са ин ва ли ди те том у јав но сти бу де у кон тек сту њи хо ве 
не мо гућ но сти да се о де ци ста ра ју и из ме шта њу де це из по ро ди ца и сме шта њу у ал тер-не мо гућ но сти да се о де ци ста ра ју и из ме шта њу де це из по ро ди ца и сме шта њу у ал тер-
на тив не об ли ке бри ге.на тив не об ли ке бри ге.

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти има ла је у ви ду чи ње ни цу да је на кон обра ћа-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти има ла је у ви ду чи ње ни цу да је на кон обра ћа-
ња ор га ни за ци је „И. – Б.”, ви део спот из ме њен, и то та ко што је укло ње на сли ке же не са ња ор га ни за ци је „И. – Б.”, ви део спот из ме њен, и то та ко што је укло ње на сли ке же не са 
ин ва ли ди те том, као и да је упу ће но пи са но из ви ње ње ор га ни за ци ји ко ја је под не ла при-ин ва ли ди те том, као и да је упу ће но пи са но из ви ње ње ор га ни за ци ји ко ја је под не ла при-
ту жбу. Ова кав по сту пак Ф. је за сва ку по хва лу и ука зу је да по вре да рав но прав но сти ни је ту жбу. Ова кав по сту пак Ф. је за сва ку по хва лу и ука зу је да по вре да рав но прав но сти ни је 
увек ре зул тат све сне на ме ре, већ да је че сто по сле ди ца не до вољ ног по зна ва ња прав них увек ре зул тат све сне на ме ре, већ да је че сто по сле ди ца не до вољ ног по зна ва ња прав них 
стан дар да у до ме ну за шти те од дис кри ми на ци је.стан дар да у до ме ну за шти те од дис кри ми на ци је.

3.16. 3.16. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да је јав на кам па ња на ста вље на и на кон из ме не ви део Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да је јав на кам па ња на ста вље на и на кон из ме не ви део 
спо та, те да је текст ко ји де чак из го ва ра остао не про ме њен, од но сно, он из го ва ра ре-спо та, те да је текст ко ји де чак из го ва ра остао не про ме њен, од но сно, он из го ва ра ре-
че ни цу: „Од ка да је ма ма бо ле сна, она не мо же да нас чу ва. Од та да, жи вим у Де чи јем че ни цу: „Од ка да је ма ма бо ле сна, она не мо же да нас чу ва. Од та да, жи вим у Де чи јем 
се лу...” Овим тек стом се вре ђа до сто јан ство же на, пре све га же на са здрав стве ним про-се лу...” Овим тек стом се вре ђа до сто јан ство же на, пре све га же на са здрав стве ним про-
бле ми ма. До дат но, на овај на чин, на ме та њем же на ма уло ге је ди них осо ба ко је се о де ци бле ми ма. До дат но, на овај на чин, на ме та њем же на ма уло ге је ди них осо ба ко је се о де ци 
бри ну, по твр ђу ју се не га тив ни род ни сте ре о ти пи ве за ни за уло ге и од го вор но сти ко је бри ну, по твр ђу ју се не га тив ни род ни сте ре о ти пи ве за ни за уло ге и од го вор но сти ко је 
же не и му шкар ци има ју у ве зи са ро ди тељ ством.же не и му шкар ци има ју у ве зи са ро ди тељ ством.

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су сви дру штве ни ак те ри, сва ко у По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су сви дру штве ни ак те ри, сва ко у 
окви ру сво јих над ле жно сти, ду жни да ра де на по бољ ша њу по ло жа ја свих мар ги на ли зо-окви ру сво јих над ле жно сти, ду жни да ра де на по бољ ша њу по ло жа ја свих мар ги на ли зо-
ва них дру штве них гру па. ва них дру штве них гру па. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Кре и ра њем и еми то ва њем ви део спо та „Здра во, ја сам Аца”, Ф. „С.” пре кр ши ла је од ред бе Кре и ра њем и еми то ва њем ви део спо та „Здра во, ја сам Аца”, Ф. „С.” пре кр ши ла је од ред бе 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Ф. „С.” да из ме ни ви део спот „Здра во, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Ф. „С.” да из ме ни ви део спот „Здра во, 
ја сам Аца”, та ко што ће укло ни ти дис кри ми на то ран текст ко јим се вре ђа до сто јан ство же на, ја сам Аца”, та ко што ће укло ни ти дис кри ми на то ран текст ко јим се вре ђа до сто јан ство же на, 
же на са ин ва ли ди те том и же на са здрав стве ним про бле ми ма, као и да убу ду ће, сво јим ак тив-же на са ин ва ли ди те том и же на са здрав стве ним про бле ми ма, као и да убу ду ће, сво јим ак тив-
но сти ма и јав ним кам па ња ма не кр ши ан ти ди ски ми на ци о не про пи се.но сти ма и јав ним кам па ња ма не кр ши ан ти ди ски ми на ци о не про пи се.
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Ф. „С.” ће оба ве сти ти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о спро во ђе њу ове пре по ру ке, Ф. „С.” ће оба ве сти ти 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.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 Ф. „С.” не по сту пи 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 Ф. „С.” 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-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-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.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-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 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. ми шље ња и дру гих прав них ака та ко је По ве ре ник до но си. 
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При ту жба ОЦД про тив ГЦ за со ци јал ни рад због дис кри ми на ци јеПри ту жба ОЦД про тив ГЦ за со ци јал ни рад због дис кри ми на ци је
по осно ву ин ва ли ди те та у обла сти по ро дич них од но сапо осно ву ин ва ли ди те та у обла сти по ро дич них од но са

бр. 07-00-349/2013-02 да тум: 5.2.2015.бр. 07-00-349/2013-02 да тум: 5.2.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације за заштиту пра-ишљење је донето у поступку поводом притужбе организације за заштиту пра-
ва и подршку особама са инвалидитетом Србије „...И. К.”, која је поднета у имева и подршку особама са инвалидитетом Србије „...И. К.”, која је поднета у име 

и уз сагласност Р. М, против Градског центра за социјални рад у Београду, Одељењe и уз сагласност Р. М, против Градског центра за социјални рад у Београду, Одељењe 
у З. У притужби је наведено да је Р. М. делимично непокретна, као и да је њена ћерка у З. У притужби је наведено да је Р. М. делимично непокретна, као и да је њена ћерка 
услед породичних околности запоставила обавезе око школе. Даље је наведено да услед породичних околности запоставила обавезе око школе. Даље је наведено да 
су социјални радници радили са породицом и да су након прегледа у Дому здравља су социјални радници радили са породицом и да су након прегледа у Дому здравља 
упутили Ј. М. на лечење у Институт за ментално здравље. Након завршетка лечења упутили Ј. М. на лечење у Институт за ментално здравље. Након завршетка лечења 
у институту, ГЦСР Одељење у З. је без сагласности Р. М, сместио њену ћерку у При-у институту, ГЦСР Одељење у З. је без сагласности Р. М, сместио њену ћерку у При-
хватилиште за ургентно збрињавање деце жртава породичног насиља у Београду и хватилиште за ургентно збрињавање деце жртава породичног насиља у Београду и 
привремено јој одузео родитељско право.привремено јој одузео родитељско право.

У решењу ГЦСР Одељење у З. којим је Ј. М. стављена под привремено старатељ ство, У решењу ГЦСР Одељење у З. којим је Ј. М. стављена под привремено старатељ ство, 
наведено је да је „...мајка као једини родитељ који врши родитељско право, инвалид-наведено је да је „...мајка као једини родитељ који врши родитељско право, инвалид-
но тешко покретно лице битно снижених родитељских капацитета...”. Подноситељка но тешко покретно лице битно снижених родитељских капацитета...”. Подноситељка 
притужбе сматра да је оваквим поступањем ГЦСР Одељења у З, дискриминисана на притужбе сматра да је оваквим поступањем ГЦСР Одељења у З, дискриминисана на 
основу личног својства – инвалидитета. У изјашњењу ГЦСР Одељење у З. наведено основу личног својства – инвалидитета. У изјашњењу ГЦСР Одељење у З. наведено 
је да је одлука о привременом издвајању детета из примарне породице и одређивању је да је одлука о привременом издвајању детета из примарне породице и одређивању 
при временог старатеља донета након усмерене процене да у породици Ј. М. не постоје при временог старатеља донета након усмерене процене да у породици Ј. М. не постоје 
довољно стимулативни услови за оптималан раст и развој, као и да би повратак у довољно стимулативни услови за оптималан раст и развој, као и да би повратак у 
по родицу након лечења представљао ризик за регресију на претходни образац по-по родицу након лечења представљао ризик за регресију на претходни образац по-
нашања, чиме би била угрожена права детета на адекватно задовољавање права, пре нашања, чиме би била угрожена права детета на адекватно задовољавање права, пре 
свега, на образовање и заштиту здравља уз процену да су тренутно исцрпљене све свега, на образовање и заштиту здравља уз процену да су тренутно исцрпљене све 
расположиве могућности оснаживања и подршке породици. У току поступка је ут-расположиве могућности оснаживања и подршке породици. У току поступка је ут-
вр ђено да ставови које је ГЦСР изнео у прилог тврђења да је Р. М. битно снижених вр ђено да ставови које је ГЦСР изнео у прилог тврђења да је Р. М. битно снижених 
ро дитељских капацитета и није у могућности да се брине о детету, немају објективно ро дитељских капацитета и није у могућности да се брине о детету, немају објективно 
уте мељење. Наиме, ГЦСР није понудио ниједан доказ који би потврдио тврдње да уте мељење. Наиме, ГЦСР није понудио ниједан доказ који би потврдио тврдње да 
по стоји висок ризик по здравље и ризик по наставак лечења Ј. М, због чега је у њеном по стоји висок ризик по здравље и ризик по наставак лечења Ј. М, због чега је у њеном 
најбољем интересу хитно одвајање од породице. Поред тога, иако је у изјашњењу најбољем интересу хитно одвајање од породице. Поред тога, иако је у изјашњењу 
на ведено да је Стручни тим ГЦСР водио процес процене статуса и потребе детета, на ведено да је Стручни тим ГЦСР водио процес процене статуса и потребе детета, 
то ком поступка није достављен налаз и/или стручно мишљење овог тима, који би то ком поступка није достављен налаз и/или стручно мишљење овог тима, који би 
пот крепио наводе да постоје објективне околности, односно ризик по здравље и пот крепио наводе да постоје објективне околности, односно ризик по здравље и 
без бедност детета. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је без бедност детета. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је 
до ношењем привременог закључка о хитном збрињавању у Прихватилиште за ур-до ношењем привременог закључка о хитном збрињавању у Прихватилиште за ур-
гентно збрињавање жртава породичног насиља Ј. М. и доношењем одлуке о одре-гентно збрињавање жртава породичног насиља Ј. М. и доношењем одлуке о одре-
ђивању привременог старатеља Ј. М, ГЦСР Одељење у З, прекршио одредбе Закона ђивању привременог старатеља Ј. М, ГЦСР Одељење у З, прекршио одредбе Закона 
о зао за брани дискриминације. Због тога је ГЦСР Одељење у З. препоручено да предузбрани дискриминације. Због тога је ГЦСР Одељење у З. препоручено да предуз-
ме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања ме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања 
пре пре  ма Р. М, да упути писано извињење Р. М. због дискриминаторног понашања на ма Р. М, да упути писано извињење Р. М. због дискриминаторног понашања на 
осос нову њеног инвалидитета, као и да убудуће не доноси одлуке којима се крше аннову њеног инвалидитета, као и да убудуће не доноси одлуке којима се крше ан-
тидискриминациони прописи.тидискриминациони прописи.
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1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. Ор га ни за ци ја за за шти ту пра ва и по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том Ср би је „...И. К.”, у Ор га ни за ци ја за за шти ту пра ва и по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том Ср би је „...И. К.”, у 
име и уз са гла сност Р. М, под не ла је при ту жбу про тив Град ског цен тра за со ци јал ни рад у име и уз са гла сност Р. М, под не ла је при ту жбу про тив Град ског цен тра за со ци јал ни рад у 
Бе о гра ду, Оде ље ње у З, због дис кри ми на тор ног по сту па ња пре ма Р. М. на осно ву ње ног Бе о гра ду, Оде ље ње у З, због дис кри ми на тор ног по сту па ња пре ма Р. М. на осно ву ње ног 
ин ва ли ди те та. ин ва ли ди те та. 

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:

да је Р. М. по чет ком 2012. го ди не услед здрав стве них те шко ћа, оста ла де ли мич но не-да је Р. М. по чет ком 2012. го ди не услед здрав стве них те шко ћа, оста ла де ли мич но не-
по крет на и да се ова по ро дич на си ту а ци ја од ра зи ла на Ј. М, ње ну три на е сто го ди шњу по крет на и да се ова по ро дич на си ту а ци ја од ра зи ла на Ј. М, ње ну три на е сто го ди шњу 
ћер ку, ко ја је по че ла да од су ству је из шко ле;ћер ку, ко ја је по че ла да од су ству је из шко ле;

да је шко ла оба ве сти ла ГЦСР З. о из о стан ци ма са на ста ве Ј. М, те су на кон то га со ци јал ни да је шко ла оба ве сти ла ГЦСР З. о из о стан ци ма са на ста ве Ј. М, те су на кон то га со ци јал ни 
рад ни ци ви ше пу та до ла зи ли и од во ди ли Ј. М. на пре гле де у Дом здра вља, на кон че га су рад ни ци ви ше пу та до ла зи ли и од во ди ли Ј. М. на пре гле де у Дом здра вља, на кон че га су 
са оп шти ли Р. М. да ње на ћер ка ни је бо ле сна и не ма ди јаг но зу;са оп шти ли Р. М. да ње на ћер ка ни је бо ле сна и не ма ди јаг но зу;

да су у ју ну 2014. го ди не со ци јал ни рад ни ци упу ти ли Ј. М. на ле че ње у Ин сти тут за мен-да су у ју ну 2014. го ди не со ци јал ни рад ни ци упу ти ли Ј. М. на ле че ње у Ин сти тут за мен-
тал но здра вље, на кон че га је без са гла сно сти Р. М., сме ште на у При хва ти ли ште за ур гент-тал но здра вље, на кон че га је без са гла сно сти Р. М., сме ште на у При хва ти ли ште за ур гент-
но збри ња ва ње де це жр та ва по ро дич ног на си ља у Бе о гра ду; но збри ња ва ње де це жр та ва по ро дич ног на си ља у Бе о гра ду; 

да је у обра зло же њу ре ше ња Цен тра за со ци јал ни рад у З. ко јим се Ј. М, ма ло лет на ћер ка да је у обра зло же њу ре ше ња Цен тра за со ци јал ни рад у З. ко јим се Ј. М, ма ло лет на ћер ка 
Р. М, ста вља под при вре ме но ста ра тељ ство, на ве де но да је „...мај ка као је ди ни ро ди тељ Р. М, ста вља под при вре ме но ста ра тељ ство, на ве де но да је „...мај ка као је ди ни ро ди тељ 
ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди-ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди-
тељ ских ка па ци те та...”; тељ ских ка па ци те та...”; 

да се Р. М. у по чет ку ре дов но чу ла са ћер ком, али им је са да то ус кра ће но, да јој је ћер ка да се Р. М. у по чет ку ре дов но чу ла са ћер ком, али им је са да то ус кра ће но, да јој је ћер ка 
ре кла да не же ли да иде у хра ни тељ ску по ро ди цу већ же ли да се вра ти ку ћи и иде ре-ре кла да не же ли да иде у хра ни тељ ску по ро ди цу већ же ли да се вра ти ку ћи и иде ре-
дов но у шко лу;дов но у шко лу;

да је ова квим по сту па њем ГЦСР Оде ље ње у З, Р. М. дис кри ми ни са на на осно ву лич ног да је ова квим по сту па њем ГЦСР Оде ље ње у З, Р. М. дис кри ми ни са на на осно ву лич ног 
свој ства – ин ва ли ди те та.свој ства – ин ва ли ди те та.

1.3. 1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: 1) при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу Уз при ту жбу су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: 1) при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу 
сме шта ја ГЦСР, Оде ље ње З. бр. 57100-3537/14 од 30. ју на 2014. го ди не, 2) ре ше ње о ста-сме шта ја ГЦСР, Оде ље ње З. бр. 57100-3537/14 од 30. ју на 2014. го ди не, 2) ре ше ње о ста-
вља њу под при вре ме но ста ра тељ ство ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 57100-3537/14 од 26. ју-вља њу под при вре ме но ста ра тељ ство ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 57100-3537/14 од 26. ју-
на 2014. го ди не, 3) ре ше ње о сме шта ју у при хва ти ли ште ГЦСР Оде ље ње З. бр. 56039-на 2014. го ди не, 3) ре ше ње о сме шта ју у при хва ти ли ште ГЦСР Оде ље ње З. бр. 56039-
4038/14 од 16. ју ла 2014. го ди не, 4) из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте Ин сти ту та за мен тал но 4038/14 од 16. ју ла 2014. го ди не, 4) из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте Ин сти ту та за мен тал но 
здра вље Бе о град од 10. ју на 2014. го ди не, 5) из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте кли ни ке „Др здра вље Бе о град од 10. ју на 2014. го ди не, 5) из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте кли ни ке „Др 
Ми ро слав Зо то вић” од 12. ју на 2014. го ди не, 6) от пу сне ли сте Р. М. из кли ни ке „Др Ми-Ми ро слав Зо то вић” од 12. ју на 2014. го ди не, 6) от пу сне ли сте Р. М. из кли ни ке „Др Ми-
ро слав Зо то вић” од 30. апри ла и 29. ма ја 2012. го ди не, 7) от пу сна ли ста Р. М. из бол ни це ро слав Зо то вић” од 30. апри ла и 29. ма ја 2012. го ди не, 7) от пу сна ли ста Р. М. из бол ни це 
„Све ти Са ва” од 6. фе бру а ра 2012. го ди не, 8) при вре ме но ре ше ње о пот пу ном гу бит ку „Све ти Са ва” од 6. фе бру а ра 2012. го ди не, 8) при вре ме но ре ше ње о пот пу ном гу бит ку 
рад не спо соб но сти Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.1-1 рад не спо соб но сти Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.1-1 
552/1 од 9. но вем бра 2012. го ди не, 9) ре ше ње о пра ву на нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу и 552/1 од 9. но вем бра 2012. го ди не, 9) ре ше ње о пра ву на нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу и 
по моћ Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.7-1-570/13 од 9. по моћ Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.7-1-570/13 од 9. 
ју ла 2013. го ди не, 10) за кљу чак ГЦСР, Оде ље ње З. бр. 56099-4300/14 од 6. ав гу ста 2014. ју ла 2013. го ди не, 10) за кљу чак ГЦСР, Оде ље ње З. бр. 56099-4300/14 од 6. ав гу ста 2014. 
го ди не, 11) тим ски из ве штај ле ка ра До ма здра вља З, Дис пан зе ра за мен тал но здра вље, го ди не, 11) тим ски из ве штај ле ка ра До ма здра вља З, Дис пан зе ра за мен тал но здра вље, 
Са ве то ва ли шта за де цу и омла ди ну за Ј. М. од 2. сеп тем бра 2013. го ди не, 12) до пис Ми-Са ве то ва ли шта за де цу и омла ди ну за Ј. М. од 2. сеп тем бра 2013. го ди не, 12) до пис Ми-
ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. 570-01-215/2014-14 од ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. 570-01-215/2014-14 од 
2. ок то бра 2014. го ди не. 13) ре ше ње Сек то ра за бри гу о по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, 2. ок то бра 2014. го ди не. 13) ре ше ње Сек то ра за бри гу о по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, 
Оде ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те, Ми ни стар ства Оде ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те, Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. 570-01-171/2014-14 од 7. ок то бра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. 570-01-171/2014-14 од 7. ок то бра 
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2014. го ди не и 14) План трет ма на Цен тра за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не, При хва-2014. го ди не и 14) План трет ма на Цен тра за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не, При хва-
ти ли шта за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де це за Ј. М.ти ли шта за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де це за Ј. М.

1.4. 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-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 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 за тра же но из ја шње ње ГЦСР, Оде ље ње у З. за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка за тра же но из ја шње ње ГЦСР, Оде ље ње у З. 

1.5. 1.5. У из ја шње њу Н. Ш, ру ко во ди тељ ке ГЦСР Оде ље ње у З, О. Д, во ди те ља слу ча ја и С. Н, су-У из ја шње њу Н. Ш, ру ко во ди тељ ке ГЦСР Оде ље ње у З, О. Д, во ди те ља слу ча ја и С. Н, су-
пер ви зор ке, из ме ђу оста лог, на ве де но је:пер ви зор ке, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да пре ма ин фор ма ци ја ма ко је су до би ли од До ма здра вља З, Р. М. је још 2010. го ди-да пре ма ин фор ма ци ја ма ко је су до би ли од До ма здра вља З, Р. М. је још 2010. го ди-
не сту пи ла у кон такт са Дис пан зе ром за мен тал но здра вље, Са ве то ва ли штем за де цу и не сту пи ла у кон такт са Дис пан зе ром за мен тал но здра вље, Са ве то ва ли штем за де цу и 
омла ди ну, што по твр ђу је и до ку мен та ци ја ко ја је до ста вље на уз при ту жбу, те ни су тач ни на-омла ди ну, што по твр ђу је и до ку мен та ци ја ко ја је до ста вље на уз при ту жбу, те ни су тач ни на-
во ди да су про бле ми Ј. М. по че ли на кон мо жда ног уда ра мај ке, ко ји се де сио 2012. го ди не; во ди да су про бле ми Ј. М. по че ли на кон мо жда ног уда ра мај ке, ко ји се де сио 2012. го ди не; 

да се Слу жба за за шти ту де це и мла дих Оде ље ња у З. укљу чи ла у ре ша ва ње про бле ма да се Слу жба за за шти ту де це и мла дих Оде ље ња у З. укљу чи ла у ре ша ва ње про бле ма 
Ј. М, ка да су до би ли при ја ву ОШ „М. П.” у де цем бру 2012. го ди не. У при ја ви шко ле је на-Ј. М, ка да су до би ли при ја ву ОШ „М. П.” у де цем бру 2012. го ди не. У при ја ви шко ле је на-
ве де но да је Ј. М. од по чет ка школ ске го ди не на ста ву по ха ђа ла са мо у сеп тем бру и да ве де но да је Ј. М. од по чет ка школ ске го ди не на ста ву по ха ђа ла са мо у сеп тем бру и да 
од та да ви ше не до ла зи у шко лу, да је де те код ку ће и да је мај ка не моћ на, као и да је од та да ви ше не до ла зи у шко лу, да је де те код ку ће и да је мај ка не моћ на, као и да је 
де вој чи ца и ра ни је по вре ме но од би ја ла да иде у шко лу, али да су ти пе ри о ди из о ста на ка де вој чи ца и ра ни је по вре ме но од би ја ла да иде у шко лу, али да су ти пе ри о ди из о ста на ка 
би ли кра ћи и успе ва ли су да их пре ва зи ђу ан га жо ва њем шко ле;би ли кра ћи и успе ва ли су да их пре ва зи ђу ан га жо ва њем шко ле;

да се по ро ди ца М. на ла зи на еви ден ци ји оде ље ња од 2003. го ди не, као ко ри сни ци јед-да се по ро ди ца М. на ла зи на еви ден ци ји оде ље ња од 2003. го ди не, као ко ри сни ци јед-
но крат не по мо ћи, не до вољ но ма те ри јал но обез бе ђе ни, ко ри сни ци ма те ри јал ног обез-но крат не по мо ћи, не до вољ но ма те ри јал но обез бе ђе ни, ко ри сни ци ма те ри јал ног обез-
бе ђе ња по ро ди це до оства ри ва ња пра ва на ин ва лид ску пен зи ју мај ке, јед но крат них бе ђе ња по ро ди це до оства ри ва ња пра ва на ин ва лид ску пен зи ју мај ке, јед но крат них 
нов ча них по мо ћи у кон ти ну и те ту, а на кон мо жда ног ин сул та и уве ћа них нов ча них по мо-нов ча них по мо ћи у кон ти ну и те ту, а на кон мо жда ног ин сул та и уве ћа них нов ча них по мо-
ћи у мак си мал но до зво ље ним из но си ма. По ро ди ца М. је би ла ко ри сник пра ва на бес-ћи у мак си мал но до зво ље ним из но си ма. По ро ди ца М. је би ла ко ри сник пра ва на бес-
пла тан оброк у на род ној ку хи њи, ко је је пре ста ло због не по ди за ња хра не;пла тан оброк у на род ној ку хи њи, ко је је пре ста ло због не по ди за ња хра не;

да је пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це пре ста ло због оства ре ног пра ва на да је пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це пре ста ло због оства ре ног пра ва на 
пен зи ју, ко ја пре ла зи про пи са ни ни во со ци јал не си гур но сти за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, ко ја пре ла зи про пи са ни ни во со ци јал не си гур но сти за оства ри ва ње пра ва на 
стал ну нов ча ну по моћ. Р. М. је ко ри сни ца до дат ка за по моћ и не гу дру гог ли ца, као и стал ну нов ча ну по моћ. Р. М. је ко ри сни ца до дат ка за по моћ и не гу дру гог ли ца, као и 
пра ва на де чи ји до да так за Ј. М;пра ва на де чи ји до да так за Ј. М;

да је то ком бол нич ког ле че ња мај ке, од но сно до ја ну а ра 2012. го ди не, Ј. М. на ста ви ла да да је то ком бол нич ког ле че ња мај ке, од но сно до ја ну а ра 2012. го ди не, Ј. М. на ста ви ла да 
жи ви са Д. М, ба ком по мај ци, уз по др шку те че Б. М. До по врат ка мај ке са ле че ња, Ј. М. жи ви са Д. М, ба ком по мај ци, уз по др шку те че Б. М. До по врат ка мај ке са ле че ња, Ј. М. 
је успе шно окон ча ла школ ску го ди ну и за вр ши ла че твр ти раз ред. Да су од шко ле до би-је успе шно окон ча ла школ ску го ди ну и за вр ши ла че твр ти раз ред. Да су од шко ле до би-
ли ин фор ма ци ју да је има ла пе ри о де по вре ме них из о ста на ка, али су они би ли са ни ра ни ли ин фор ма ци ју да је има ла пе ри о де по вре ме них из о ста на ка, али су они би ли са ни ра ни 
ан га жо ва њем струч не слу жбе шко ле, та ко што је Ј. од ла зи ла на раз го во ре код пси хо ло-ан га жо ва њем струч не слу жбе шко ле, та ко што је Ј. од ла зи ла на раз го во ре код пси хо ло-
га, пе да го га и ан га жо ва њем учи те љи це кроз ин ди ви ду ал ни при ступ де те ту;га, пе да го га и ан га жо ва њем учи те љи це кроз ин ди ви ду ал ни при ступ де те ту;

да је по упу ту овог оде ље ња и уз прет ход ну при пре му и са гла сност мај ке, од ја ну а ра да је по упу ту овог оде ље ња и уз прет ход ну при пре му и са гла сност мај ке, од ја ну а ра 
2014. го ди не у ин те зив ну по др шку по ро ди ци укљу чен по ро дич ни са рад ник, ко ји је пре-2014. го ди не у ин те зив ну по др шку по ро ди ци укљу чен по ро дич ни са рад ник, ко ји је пре-
ма пла ну ак тив но сти ра дио на мо ти ва ци ји мај ке да кре не у Дис пан зер за де цу и омла ди-ма пла ну ак тив но сти ра дио на мо ти ва ци ји мај ке да кре не у Дис пан зер за де цу и омла ди-
ну код др Б, де чи је пси хи ја тар ке ра ди ми шље ња и до би ја ња ле кар ског из ве шта ја, ко ји је ну код др Б, де чи је пси хи ја тар ке ра ди ми шље ња и до би ја ња ле кар ског из ве шта ја, ко ји је 
и при пре мао за раз го вор са ле кар ком;и при пре мао за раз го вор са ле кар ком;

да је др Б. са оп шти ла Р. М. ле кар ску про це ну да на по на ша ње Ј. М. при мар но ути че не-да је др Б. са оп шти ла Р. М. ле кар ску про це ну да на по на ша ње Ј. М. при мар но ути че не-
сти му ла тив но со ци јал но (по ро дич но) окру же ње, да је у из ве шта ју од 2. сеп тем бра 2013. сти му ла тив но со ци јал но (по ро дич но) окру же ње, да је у из ве шта ју од 2. сеп тем бра 2013. 
го ди не на пи са но да „мај ка не раз у ме шта је са Ј”, да на ред не кон крет не по ма ке оче ку је го ди не на пи са но да „мај ка не раз у ме шта је са Ј”, да на ред не кон крет не по ма ке оче ку је 
од ГЦСР и по ро дич ног са вет ни ка, као и да је мај ка од би ла пред лог да кон так ти ра Ј. оца од ГЦСР и по ро дич ног са вет ни ка, као и да је мај ка од би ла пред лог да кон так ти ра Ј. оца 
да би се мо ти ви сао на ве ћу укљу че ност;да би се мо ти ви сао на ве ћу укљу че ност;
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да је на кон ре ви зи је до са да шњег ра да и уз са гла сност мај ке, ГЦСР З. упу тио Ј. М. да оба ви да је на кон ре ви зи је до са да шњег ра да и уз са гла сност мај ке, ГЦСР З. упу тио Ј. М. да оба ви 
пре глед у спе ци ја ли зо ва ној уста но ви за де цу на Ин сти ту ту за мен тал но здра вље Бе о град. пре глед у спе ци ја ли зо ва ној уста но ви за де цу на Ин сти ту ту за мен тал но здра вље Бе о град. 
На кон оба вље ног пре гле да, ле кар ка је са оп шти ла Р. М. сво ју про це ну да изо ла ци ја де те та На кон оба вље ног пре гле да, ле кар ка је са оп шти ла Р. М. сво ју про це ну да изо ла ци ја де те та 
пре ду го тра је, да је у пи та њу пре кид у раз во ју и да је због ин те зив не оп сер ва ци је и ди јаг-пре ду го тра је, да је у пи та њу пре кид у раз во ју и да је због ин те зив не оп сер ва ци је и ди јаг-
но сти ке по тре бан бо ра вак де те та на овом бол нич ком оде ље њу у пе ри о ду од 15 да на;но сти ке по тре бан бо ра вак де те та на овом бол нич ком оде ље њу у пе ри о ду од 15 да на;

да је мај ка, на кон пред ло же не хо спи та ли за ци је де те та, би ла вид но уз бу ђе на и уз не ми-да је мај ка, на кон пред ло же не хо спи та ли за ци је де те та, би ла вид но уз бу ђе на и уз не ми-
ре на, али се са том од лу ком сло жи ла на кон што јој је об ја шње но да ће се Ј. М. по сле ре на, али се са том од лу ком сло жи ла на кон што јој је об ја шње но да ће се Ј. М. по сле 
хо спи та ли за ци је вра ти ти ку ћи и да ће мо ћи да бу ду у сва ко днев ном те ле фон ском кон-хо спи та ли за ци је вра ти ти ку ћи и да ће мо ћи да бу ду у сва ко днев ном те ле фон ском кон-
так ту, те је пот пи са ла са гла сност;так ту, те је пот пи са ла са гла сност;

да је на кон хо спи та ли за ци је др Г. пре не ла пр ве ути ске о Ј. М, та ко што је ис та кла да је по-да је на кон хо спи та ли за ци је др Г. пре не ла пр ве ути ске о Ј. М, та ко што је ис та кла да је по-
сти гла по зи тив не по ма ке у ста њу и функ ци о ни са њу, оства ри ла ко му ни ка ци ју са сре ди-сти гла по зи тив не по ма ке у ста њу и функ ци о ни са њу, оства ри ла ко му ни ка ци ју са сре ди-
ном и вр шња ци ма на оде ље њу, уре дан днев ни ри там и ис та кла да јој је уве ла те ра пи ју ном и вр шња ци ма на оде ље њу, уре дан днев ни ри там и ис та кла да јој је уве ла те ра пи ју 
ан ти де пре си ви ма и да је по ро дич на си ту а ци ја не по вољ но ути ца ла на ње но ста ње, као ан ти де пре си ви ма и да је по ро дич на си ту а ци ја не по вољ но ути ца ла на ње но ста ње, као 
и да због те шке по кре тљи во сти мај ке ко ја ни је у мо гућ но сти да до ђе у по се ту пла ни ра ју и да због те шке по кре тљи во сти мај ке ко ја ни је у мо гућ но сти да до ђе у по се ту пла ни ра ју 
да 23. ју на 2014. го ди не Ј. М. од ве ду у крат ку по се ту мај ци и ба ки; да 23. ју на 2014. го ди не Ј. М. од ве ду у крат ку по се ту мај ци и ба ки; 

да је у ме ђу вре ме ну мај ка из ра зи ла не за до вољ ство због про ду жа ва ња бо рав ка у бол-да је у ме ђу вре ме ну мај ка из ра зи ла не за до вољ ство због про ду жа ва ња бо рав ка у бол-
ни ци ње ној ћер ки и зах те ва ла да се од мах вра ти ку ћи, као и да се не сла же са те ра пи јом ни ци ње ној ћер ки и зах те ва ла да се од мах вра ти ку ћи, као и да се не сла же са те ра пи јом 
ко ја јој је про пи са на. На кон то га је и отац Ј. М. био у ГЦСР и пре ма во ди тељ ки слу ча ја био ко ја јој је про пи са на. На кон то га је и отац Ј. М. био у ГЦСР и пре ма во ди тељ ки слу ча ја био 
вер бал но агре си ван и не при ја тан;вер бал но агре си ван и не при ја тан;

да је 26. ју на 2014. го ди не Струч ни тим био у по се ти мај ци ра ди раз го во ра о ми шље њу и да је 26. ју на 2014. го ди не Струч ни тим био у по се ти мај ци ра ди раз го во ра о ми шље њу и 
ста ву ле ка ра о здрав стве ном ста њу де те та. Та да је Р. М. са оп ште но да је ми шље ње ле ка ра ста ву ле ка ра о здрав стве ном ста њу де те та. Та да је Р. М. са оп ште но да је ми шље ње ле ка ра 
да де те то ви про бле ми ни су узро ко ва ни здрав стве ним ста њем, већ да се ра ди о не до вољ-да де те то ви про бле ми ни су узро ко ва ни здрав стве ним ста њем, већ да се ра ди о не до вољ-
ној сти му ла ци ји у по ро дич ној сре ди ни, да су на тај на чин де те то ве по тре бе за не ма ре не, ној сти му ла ци ји у по ро дич ној сре ди ни, да су на тај на чин де те то ве по тре бе за не ма ре не, 
да по вра так у по ро ди цу пред ста вља ри зик. Са оп ште на јој је про це на да она и по ред по-да по вра так у по ро ди цу пред ста вља ри зик. Са оп ште на јој је про це на да она и по ред по-
др шке со ци јал них рад ни ка ни је у ста њу да пру жи од го ва ра ју ћу по др шку у ра сту и раз во ју др шке со ци јал них рад ни ка ни је у ста њу да пру жи од го ва ра ју ћу по др шку у ра сту и раз во ју 
де те та, те да су ак ту ел но ис цр пље не све мо гућ но сти по мо ћи ко је су на рас по ла га њу;де те та, те да су ак ту ел но ис цр пље не све мо гућ но сти по мо ћи ко је су на рас по ла га њу;

да је Р. М. ин фор ми са на о мо гућ но сти ма збри ња ва ња де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, да је Р. М. ин фор ми са на о мо гућ но сти ма збри ња ва ња де те та у хра ни тељ ску по ро ди цу, 
да је од би ла ту мо гућ ност и да јој је са оп ште но да ор ган ста ра тељ ства мо же без са гла-да је од би ла ту мо гућ ност и да јој је са оп ште но да ор ган ста ра тељ ства мо же без са гла-
сно сти ро ди те ља да из дво ји де те из по ро ди це уко ли ко про це ни да су ин те ре си де те та сно сти ро ди те ља да из дво ји де те из по ро ди це уко ли ко про це ни да су ин те ре си де те та 
угро же ни у по ро дич ној сре ди ни, као и да су се у овој си ту а ци ји ти усло ви сте кли;угро же ни у по ро дич ној сре ди ни, као и да су се у овој си ту а ци ји ти усло ви сте кли;

да је на кон от пу ста из бол ни це Ј. М. по хит ном по ступ ку сме ште на у При хва ти ли ште за да је на кон от пу ста из бол ни це Ј. М. по хит ном по ступ ку сме ште на у При хва ти ли ште за 
ур гент но збри ња ва ње де це и омла ди не;ур гент но збри ња ва ње де це и омла ди не;

да је у пе ри о ду од де цем бра 2012. го ди не до 30. ју на 2014. го ди не, ор ган ста ра тељ ства да је у пе ри о ду од де цем бра 2012. го ди не до 30. ју на 2014. го ди не, ор ган ста ра тељ ства 
кон ти ну и ра но спро во дио ме ре, ор га ни зо вао мре жу по др шке по ро ди ци, услу ге и об ли ке кон ти ну и ра но спро во дио ме ре, ор га ни зо вао мре жу по др шке по ро ди ци, услу ге и об ли ке 
за шти те у скла ду са по што ва њем прин ци па пар ти ци па ци је ко ри сни ка у ор га ни зо ва њу за шти те у скла ду са по што ва њем прин ци па пар ти ци па ци је ко ри сни ка у ор га ни зо ва њу 
за шти те, ко је је при ла го дио фи зич ком ста њу мај ке као осо бе са ин ва ли ди те том. Ове за шти те, ко је је при ла го дио фи зич ком ста њу мај ке као осо бе са ин ва ли ди те том. Ове 
услу ге су ре зул ти ра ле ор га ни зо ва њем од ла ска де те та на трет ман у дис пан зер, по се том услу ге су ре зул ти ра ле ор га ни зо ва њем од ла ска де те та на трет ман у дис пан зер, по се том 
со ци јал не рад ни це по ро ди ци, са стан ци ма са струч ња ци ма шко ле због по ла га ња раз-со ци јал не рад ни це по ро ди ци, са стан ци ма са струч ња ци ма шко ле због по ла га ња раз-
ред ног ис пи та, ан га жо ва ње фи зи ја тра у кућ ним усло ви ма, аси стен ци ја де те ту при ли ком ред ног ис пи та, ан га жо ва ње фи зи ја тра у кућ ним усло ви ма, аси стен ци ја де те ту при ли ком 
ку по ви не ле ко ва за мај ку, мо ти ва ци ја срод ни ка у ре ша ва њу про бле ма;ку по ви не ле ко ва за мај ку, мо ти ва ци ја срод ни ка у ре ша ва њу про бле ма;

да је за хва љу ју ћи ак тив но сти ма струч них са рад ни ка за Ј. ан га жо ван пе да го шки аси стент, да је за хва љу ју ћи ак тив но сти ма струч них са рад ни ка за Ј. ан га жо ван пе да го шки аси стент, 
ко ји ју је у вре ме ка да је јед но по лу го ди ште по ха ђа ла шко лу са при ла го ђе ним про гра-ко ји ју је у вре ме ка да је јед но по лу го ди ште по ха ђа ла шко лу са при ла го ђе ним про гра-
мом „Бран ко Пе шић” у З, до во дио и од во дио из шко ле;мом „Бран ко Пе шић” у З, до во дио и од во дио из шко ле;
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да је Ј. М. тре нут но упи са на у ше сти раз ред ОШ „Ђ. Д.” на В, ко ју ре дов но по ха ђа и ре дов-да је Ј. М. тре нут но упи са на у ше сти раз ред ОШ „Ђ. Д.” на В, ко ју ре дов но по ха ђа и ре дов-
но иде на кон трол не пре гле де, док је те ча и брат од тет ке ре дов но оби ла зе и пру жа ју јој но иде на кон трол не пре гле де, док је те ча и брат од тет ке ре дов но оби ла зе и пру жа ју јој 
по др шку;по др шку;

да је на кон сме шта ја Ј. М, мај ка од би ја ла да је по се ти, пр ви пут је по се ти ла 21. ав гу ста да је на кон сме шта ја Ј. М, мај ка од би ја ла да је по се ти, пр ви пут је по се ти ла 21. ав гу ста 
2014. го ди не и укуп но су ре а ли зо ва не че ти ри по се те, као и да то ком тих по се та мај ка 2014. го ди не и укуп но су ре а ли зо ва не че ти ри по се те, као и да то ком тих по се та мај ка 
углав ном раз го ва ра о гар де ро би и дру гим ма те ри јал ним по тре ба ма ћер ке, а емо ци о-углав ном раз го ва ра о гар де ро би и дру гим ма те ри јал ним по тре ба ма ћер ке, а емо ци о-
нал на раз ме на је то ком кон та ка та оскуд на. Ј. М. је на кон по се та мај ке ти ха, по ву че на и нал на раз ме на је то ком кон та ка та оскуд на. Ј. М. је на кон по се та мај ке ти ха, по ву че на и 
тре ба јој из ве сно вре ме да се по но во укљу чи у вр шњач ку гру пу;тре ба јој из ве сно вре ме да се по но во укљу чи у вр шњач ку гру пу;

да је од лу ка о при вре ме ном из два ја њу де те та из при мар не по ро ди це и од ре ђи ва ње да је од лу ка о при вре ме ном из два ја њу де те та из при мар не по ро ди це и од ре ђи ва ње 
при вре ме ног ста ра те ља до не та на кон усме ре не про це не да у по ро ди ци не по сто је до-при вре ме ног ста ра те ља до не та на кон усме ре не про це не да у по ро ди ци не по сто је до-
вољ но сти му ла тив ни усло ви за оп ти ма лан раст и раз вој, као и да би по вра так у по ро-вољ но сти му ла тив ни усло ви за оп ти ма лан раст и раз вој, као и да би по вра так у по ро-
ди цу на кон ле че ња пред ста вљао ри зик за ре гре си ју на прет ход ни обра зац по на ша ња, ди цу на кон ле че ња пред ста вљао ри зик за ре гре си ју на прет ход ни обра зац по на ша ња, 
чи ме би би ла угро же на пра ва де те та на аде кват но за до во ља ва ње пра ва, пре све га, на чи ме би би ла угро же на пра ва де те та на аде кват но за до во ља ва ње пра ва, пре све га, на 
обра зо ва ње и за шти ту здра вља уз про це ну да су тре нут но ис цр пље не све рас по ло жи ве обра зо ва ње и за шти ту здра вља уз про це ну да су тре нут но ис цр пље не све рас по ло жи ве 
мо гућ но сти осна жи ва ња и по др шке по ро ди ци;мо гућ но сти осна жи ва ња и по др шке по ро ди ци;

да у овом слу ча ју чи ње ни ца да је мај ка де те та осо ба са ин ва ли ди те том, ни је би ла раз лог и да у овом слу ча ју чи ње ни ца да је мај ка де те та осо ба са ин ва ли ди те том, ни је би ла раз лог и 
ни је има ла ути ца ла на до но ше ње од лу ке о ста вља њу де те та под при вре ме но ста ра тељ ство;ни је има ла ути ца ла на до но ше ње од лу ке о ста вља њу де те та под при вре ме но ста ра тељ ство;

да по сту пак за ли ша ва ње ро ди тељ ског пра ва мај ке ни је по кре нут због по ку ша ја да љег да по сту пак за ли ша ва ње ро ди тељ ског пра ва мај ке ни је по кре нут због по ку ша ја да љег 
ра да са мај ком, ка ко би се код Ј. са ни ра ли уоче ни про бле ми кроз ин ди ви ду а ли зо ван ра да са мај ком, ка ко би се код Ј. са ни ра ли уоче ни про бле ми кроз ин ди ви ду а ли зо ван 
при ступ и струч ну по др шку;при ступ и струч ну по др шку;

да је 16 де це сме ште но у при хва ти ли ште то ком 2012. го ди не, то ком 2013. го ди не 15, а 10 да је 16 де це сме ште но у при хва ти ли ште то ком 2012. го ди не, то ком 2013. го ди не 15, а 10 
у 2014. го ди ни. Раз ло зи за њи хо во сме шта ње су ин ди ви ду ал ни за сва ко де те и углав ном у 2014. го ди ни. Раз ло зи за њи хо во сме шта ње су ин ди ви ду ал ни за сва ко де те и углав ном 
је у пи та њу за не ма ри ва ње, зло ста вља ње, на пу шта ње, од ба ци ва ње и слич но. је у пи та њу за не ма ри ва ње, зло ста вља ње, на пу шта ње, од ба ци ва ње и слич но. 

1.6. 1.6. Ра ди пот пу ни јег са гле да ва ња чи ње нич ног ста ња пред став ни ца Струч не слу жбе По ве ре-Ра ди пот пу ни јег са гле да ва ња чи ње нич ног ста ња пред став ни ца Струч не слу жбе По ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти оба ви ла је лич но раз го вор са Р. М. и о то ме са чи ни ла ни ка за за шти ту рав но прав но сти оба ви ла је лич но раз го вор са Р. М. и о то ме са чи ни ла 
слу жбе ну бе ле шку. Р. М. је из ја ви ла да је пра во на оброк у на род ној ку хи њи пре ста ло слу жбе ну бе ле шку. Р. М. је из ја ви ла да је пра во на оброк у на род ној ку хи њи пре ста ло 
због не по ди за ња хра не, јер на кон бо ле сти ни је мо гла ви ше да по ди же хра ну, с об зи ром због не по ди за ња хра не, јер на кон бо ле сти ни је мо гла ви ше да по ди же хра ну, с об зи ром 
да се на род на ку хи ња на ла зи у З. П., а да су јој са мо не ко ли ко пу та до не ли оброк у стан. да се на род на ку хи ња на ла зи у З. П., а да су јој са мо не ко ли ко пу та до не ли оброк у стан. 
Оце њу је да ни је до би ла по треб ну по др шку ГЦСР, јер ни ко од пси хо ло га ни је ра дио са Оце њу је да ни је до би ла по треб ну по др шку ГЦСР, јер ни ко од пси хо ло га ни је ра дио са 
њом, а аси стен ци ја за ку по ви ну ле ко ва ни је по сто ја ла. Тре нут но се чу је са ћер ком те-њом, а аси стен ци ја за ку по ви ну ле ко ва ни је по сто ја ла. Тре нут но се чу је са ћер ком те-
ле фо ном два пу та не дељ но, утор ком и че тврт ком. Из ја ви ла је да са да од ла зи у по се ту ле фо ном два пу та не дељ но, утор ком и че тврт ком. Из ја ви ла је да са да од ла зи у по се ту 
јед ном ме сеч но, јер не мо же да при у шти да је по се ти ви ше пу та ме сеч но. Раз лог то ме је јед ном ме сеч но, јер не мо же да при у шти да је по се ти ви ше пу та ме сеч но. Раз лог то ме је 
што мо ра да пла ћа так си пре воз на ре ла ци ји З. – В., ко ји ко шта око 3.000 ди на ра. У ГЦСР што мо ра да пла ћа так си пре воз на ре ла ци ји З. – В., ко ји ко шта око 3.000 ди на ра. У ГЦСР 
јој је обе ћа но да ће за по тре бе ње них по се та ћер ки обез бе ди ти ауто, али сва ки пут ка да јој је обе ћа но да ће за по тре бе ње них по се та ћер ки обез бе ди ти ауто, али сва ки пут ка да 
их је зва ла, до би ла је од го вор да не ма ју го ри во за ауто мо бил, те је то раз лог што ни је их је зва ла, до би ла је од го вор да не ма ју го ри во за ауто мо бил, те је то раз лог што ни је 
пр вих пар ме се ци од ла зи ла у по се ту, че ка ју ћи на обе ћа ни пре воз, од но сно, на обез бе ђи-пр вих пар ме се ци од ла зи ла у по се ту, че ка ју ћи на обе ћа ни пре воз, од но сно, на обез бе ђи-
ва ње го ри ва. Усме но је оба ве ште на да мо же да до ђе у ГЦСР да ре фун ди ра но вац ко ји је ва ње го ри ва. Усме но је оба ве ште на да мо же да до ђе у ГЦСР да ре фун ди ра но вац ко ји је 
да ла за пре воз, али и та рад ња из и ску је до дат не тро шко ве, с об зи ром да јој је нео п хо дан да ла за пре воз, али и та рад ња из и ску је до дат не тро шко ве, с об зи ром да јој је нео п хо дан 
пре воз да би до шла до ГЦСР. пре воз да би до шла до ГЦСР. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. На осно ву ре ше ња ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 57100-3537/14 од 26. ју на 2014. го ди не, Ј. М. је На осно ву ре ше ња ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 57100-3537/14 од 26. ју на 2014. го ди не, Ј. М. је 
по ста вље на при вре ме на ста ра тељ ка Н. К., пси хо ло шки ња ГЦСР. Из обра зло же ња ре ше-по ста вље на при вре ме на ста ра тељ ка Н. К., пси хо ло шки ња ГЦСР. Из обра зло же ња ре ше-
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ња утвр ђе но је да је струч ни тим ГЦСР про це нио да хо спи тал ни трет ман Ј. М. по ка зу је ња утвр ђе но је да је струч ни тим ГЦСР про це нио да хо спи тал ни трет ман Ј. М. по ка зу је 
по зи тив не по ма ке у ње ном оп штем функ ци о ни са њу, али да би њен по вра так у по ро ди цу по зи тив не по ма ке у ње ном оп штем функ ци о ни са њу, али да би њен по вра так у по ро ди цу 
ак ту ел но пред ста вљао ри зик по на ста вак да љег трет ма на. Да ље је на ве де но да на кнад-ак ту ел но пред ста вљао ри зик по на ста вак да љег трет ма на. Да ље је на ве де но да на кнад-
на ре ак ци ја мај ке да ви ше ни је са гла сна са бо рав ком де те та у бол ни ци, ин си сти ра ју ћи на ре ак ци ја мај ке да ви ше ни је са гла сна са бо рав ком де те та у бол ни ци, ин си сти ра ју ћи 
да се де те вра ти ку ћи пре за вр шет ка ле че ња, пред ста вља вр ло ви сок ри зик по здра вље да се де те вра ти ку ћи пре за вр шет ка ле че ња, пред ста вља вр ло ви сок ри зик по здра вље 
де те та. Струч ни тим про це њу је „да је мај ка као је ди ни ро ди тељ ко ји вр ши ро ди тељ ско де те та. Струч ни тим про це њу је „да је мај ка као је ди ни ро ди тељ ко ји вр ши ро ди тељ ско 
пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди тељ ских ка па ци те та, не-пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди тељ ских ка па ци те та, не-
до вољ них за пре по зна ва ње и аде кват но за до во ља ва ње де те то вих раз вој них по тре ба, до вољ них за пре по зна ва ње и аде кват но за до во ља ва ње де те то вих раз вој них по тре ба, 
осла бље ног ро ди тељ ског ауто ри те та услед че га је до шло до за не ма ри ва ња де те то вих осла бље ног ро ди тељ ског ауто ри те та услед че га је до шло до за не ма ри ва ња де те то вих 
основ них по тре ба (пре ста ло је да иде у шко лу, за ме ни ла је ноћ за дан, пре ки ну ла дру же-основ них по тре ба (пре ста ло је да иде у шко лу, за ме ни ла је ноћ за дан, пре ки ну ла дру же-
ње са вр шња ци ма, стал но гле да те ле ви зор)”.ње са вр шња ци ма, стал но гле да те ле ви зор)”.

2.2. 2.2. На осно ву при вре ме ног за кључ ка о обез бе ђе њу сме шта ја бр. 57100-3537/14 од 30. ју на На осно ву при вре ме ног за кључ ка о обез бе ђе њу сме шта ја бр. 57100-3537/14 од 30. ју на 
2014. го ди не утвр ђе но је да је ГЦСР, Оде ље ње у З. по слу жбе ној ду жно сти по кре нуо по-2014. го ди не утвр ђе но је да је ГЦСР, Оде ље ње у З. по слу жбе ној ду жно сти по кре нуо по-
сту пак хит ног збри ња ва ња ма ло лет не Ј. М. у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње сту пак хит ног збри ња ва ња ма ло лет не Ј. М. у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње 
жр та ва по ро дич ног на си ља, а ре ше њем о сме шта ју у при хва ти ли ште бр. 56039-4038/14 жр та ва по ро дич ног на си ља, а ре ше њем о сме шта ју у при хва ти ли ште бр. 56039-4038/14 
од 16. ју ла 2014. го ди не, Ј. М. сме ште на је у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње од 16. ју ла 2014. го ди не, Ј. М. сме ште на је у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње 
жр та ва по ро дич ног на си ља. Уви дом у обра зло же ње ре ше ња утвр ђе но је да је ова ква жр та ва по ро дич ног на си ља. Уви дом у обра зло же ње ре ше ња утвр ђе но је да је ова ква 
од лу ка усле ди ла на кон што је мај ка ус кра ти ла са гла сност за хо спи тал ни трет ман Ј. М, те од лу ка усле ди ла на кон што је мај ка ус кра ти ла са гла сност за хо спи тал ни трет ман Ј. М, те 
је про це ње но да би њен по вра так у по ро ди цу пред ста вљао ри зик по на ста вак ле че ња. је про це ње но да би њен по вра так у по ро ди цу пред ста вљао ри зик по на ста вак ле че ња. 
Струч ни тим ГЦСР про це нио је да су се услу ге ко је су пру жа не по ро ди ци, по ка за ле као Струч ни тим ГЦСР про це нио је да су се услу ге ко је су пру жа не по ро ди ци, по ка за ле као 
не до вољ не за ства ра ње оп ти мал них усло ва за жи вот де те та у по ро ди ци. И у овом ре ше-не до вољ не за ства ра ње оп ти мал них усло ва за жи вот де те та у по ро ди ци. И у овом ре ше-
њу на ве де на је иден тич на про це на струч ног ти ма „да је мај ка као је ди ни ро ди тељ ко ји њу на ве де на је иден тич на про це на струч ног ти ма „да је мај ка као је ди ни ро ди тељ ко ји 
вр ши ро ди тељ ско пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди тељ-вр ши ро ди тељ ско пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди тељ-
ских ка па ци те та, не до вољ них за пре по зна ва ње и аде кват но за до во ља ва ње де те то вих ских ка па ци те та, не до вољ них за пре по зна ва ње и аде кват но за до во ља ва ње де те то вих 
раз вој них по тре ба, осла бље ног ро ди тељ ског ауто ри те та услед че га је до шло до за не-раз вој них по тре ба, осла бље ног ро ди тељ ског ауто ри те та услед че га је до шло до за не-
ма ри ва ња де те то вих основ них по тре ба (пре ста ло је да иде у шко лу, за ме ни ла је ноћ ма ри ва ња де те то вих основ них по тре ба (пре ста ло је да иде у шко лу, за ме ни ла је ноћ 
за дан, пре ки ну ла дру же ње са вр шња ци ма, стал но гле да те ле ви зор)”. У обра зло же њу за дан, пре ки ну ла дру же ње са вр шња ци ма, стал но гле да те ле ви зор)”. У обра зло же њу 
је на ве де но да ор ган ста ра тељ ства сма тра да је ак ту ел но у нај бо љем ин те ре су де те та је на ве де но да ор ган ста ра тељ ства сма тра да је ак ту ел но у нај бо љем ин те ре су де те та 
из ме шта ње из по ро ди це по окон ча њу бол нич ког ле че ња и обез бе ђи ва ње сме шта ја у из ме шта ње из по ро ди це по окон ча њу бол нич ког ле че ња и обез бе ђи ва ње сме шта ја у 
окви ру си сте ма со ци јал не за шти те, ка ко би се обез бе дио на ста вак здрав стве ног трет-окви ру си сте ма со ци јал не за шти те, ка ко би се обез бе дио на ста вак здрав стве ног трет-
ма на, ре у спо ста вља ње од но са са вр шњач ком гру пом, на ста вак шко ло ва ња и по др шка ма на, ре у спо ста вља ње од но са са вр шњач ком гру пом, на ста вак шко ло ва ња и по др шка 
кроз ин ди ви ду а ли зо ва не ак тив но сти. кроз ин ди ви ду а ли зо ва не ак тив но сти. 

2.3. 2.3. У тим ском из ве шта ју ле ка ра До ма здра вља З, Дис пан зе ра за мен тал но здра вље, Са ве-У тим ском из ве шта ју ле ка ра До ма здра вља З, Дис пан зе ра за мен тал но здра вље, Са ве-
то ва ли шта за де цу и омла ди ну од 2. сеп тем бра 2013. го ди не, из ме ђу оста лог, на ве де но то ва ли шта за де цу и омла ди ну од 2. сеп тем бра 2013. го ди не, из ме ђу оста лог, на ве де но 
је да Ј. те шко ус по ста вља вер бал ни кон такт, да из го во ри тек по не ку реч, при за по чи ња-је да Ј. те шко ус по ста вља вер бал ни кон такт, да из го во ри тек по не ку реч, при за по чи ња-
њу раз го во ра о шко ли спу шта гла ву, без па то ло шке иде а ци је, ВНД сни же ни (хи по бу ли-њу раз го во ра о шко ли спу шта гла ву, без па то ло шке иде а ци је, ВНД сни же ни (хи по бу ли-
ја, со ци јал на ре стрик ци ја), по ре ме ћен цир ка ди јал ни ри там (но ћу оста је ду го буд на, пре ја, со ци јал на ре стрик ци ја), по ре ме ћен цир ка ди јал ни ри там (но ћу оста је ду го буд на, пре 
под не спа ва). На кра ју из ве шта ја, ле ка ри за кљу чу ју да је с об зи ром на по сто ја ње ег зи тен-под не спа ва). На кра ју из ве шта ја, ле ка ри за кљу чу ју да је с об зи ром на по сто ја ње ег зи тен-
ци јал не угро же но сти и ви ше стру ких фак то ра ри зи ка, нео п хо дан ин тен зи ван пси хо те ра-ци јал не угро же но сти и ви ше стру ких фак то ра ри зи ка, нео п хо дан ин тен зи ван пси хо те ра-
пиј ски трет ман уз ефи ка сну со ци јал ну по др шку, ка ко Ј, та ко и ње ној по ро ди ци.пиј ски трет ман уз ефи ка сну со ци јал ну по др шку, ка ко Ј, та ко и ње ној по ро ди ци.

2.4. 2.4. Из из ве шта ја ле ка ра спе ци ја ли сте деч је пси хи ја три је Ин сти ту та за мен тал но здра вље Из из ве шта ја ле ка ра спе ци ја ли сте деч је пси хи ја три је Ин сти ту та за мен тал но здра вље 
Бе о град од 10. ју на 2014. го ди не, утвр ђе но је да Ј. М. бо лу је од Z63 и F920. У на ла зу и ми-Бе о град од 10. ју на 2014. го ди не, утвр ђе но је да Ј. М. бо лу је од Z63 и F920. У на ла зу и ми-
шље њу је на ве де но да је па ци јент ки ња уред не не го ва не спо ља шно сти, го ја зна, кон такт шље њу је на ве де но да је па ци јент ки ња уред не не го ва не спо ља шно сти, го ја зна, кон такт 
ре чи ма и по гле дом не ус по ста вља, рас по ло же ње мо но то но, афе кат стег нут, да је ре-ре чи ма и по гле дом не ус по ста вља, рас по ло же ње мо но то но, афе кат стег нут, да је ре-
стрик тив них со ци јал них кон та ка та. На осно ву из вр ше ног пре гле да и уста но вље не ду же стрик тив них со ци јал них кон та ка та. На осно ву из вр ше ног пре гле да и уста но вље не ду же 
вре мен ске со ци јал не не функ ци о нал но сти и ис цр пље но сти си сте ма со ци јал не за шти те вре мен ске со ци јал не не функ ци о нал но сти и ис цр пље но сти си сте ма со ци јал не за шти те 
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у по мо ћи де вој чи ци и ње ној по ро ди ци, ле кар ка пре по ру чу је хо спи тал но ле че ње у ци љу у по мо ћи де вој чи ци и ње ној по ро ди ци, ле кар ка пре по ру чу је хо спи тал но ле че ње у ци љу 
ди јаг но сти ке и трет ма на.ди јаг но сти ке и трет ма на.

2.5. 2.5. За кључ ком ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 56099-4300/14 од 6. ав гу ста 2014. го ди не од би јен је За кључ ком ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 56099-4300/14 од 6. ав гу ста 2014. го ди не од би јен је 
као нео сно ван зах тев Р. М. за из у зе ће струч них рад ни ца ГЦСР Оде ље ња З, О. Д. Б, со-као нео сно ван зах тев Р. М. за из у зе ће струч них рад ни ца ГЦСР Оде ље ња З, О. Д. Б, со-
ци јал не рад ни це и С. Н, су пер ви зор ке. Уви дом у за кљу чак, утвр ђе но је да је по под не-ци јал не рад ни це и С. Н, су пер ви зор ке. Уви дом у за кљу чак, утвр ђе но је да је по под не-
том зах те ву из вр ше на ана ли за пред ме та, оба вљен раз го вор са ру ко во ди о цем слу жбе и том зах те ву из вр ше на ана ли за пред ме та, оба вљен раз го вор са ру ко во ди о цем слу жбе и 
струч ним са рад ни ци ма ко ји су ан га жо ва ни на пред ме ту, те је на осно ву то га утвр ђе но да струч ним са рад ни ци ма ко ји су ан га жо ва ни на пред ме ту, те је на осно ву то га утвр ђе но да 
ни су оправ да ни раз ло зи за из у зе ће.ни су оправ да ни раз ло зи за из у зе ће.

2.6. 2.6. Уви дом у План трет ма на ко ји је са чи нио Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди-Уви дом у План трет ма на ко ји је са чи нио Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди-
не, При хва ти ли ште за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де це за Ј. М. под одељ ком ко ји не, При хва ти ли ште за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де це за Ј. М. под одељ ком ко ји 
се од но си на по ро дич ни ста тус, утвр ђе но је да ће уз са гла сност ГЦСР би ти омо гу ће ни се од но си на по ро дич ни ста тус, утвр ђе но је да ће уз са гла сност ГЦСР би ти омо гу ће ни 
кон так ти Ј. М. са мај ком у про сто ри ја ма при хва ти ли шта, док ће ГЦСР за ту свр ху обез бе-кон так ти Ј. М. са мај ком у про сто ри ја ма при хва ти ли шта, док ће ГЦСР за ту свр ху обез бе-
ди ти ауто мо бил. Уви дом у оде љак ко ји се од но си на пси хо ло шки ста тус, утвр ђе но је да ди ти ауто мо бил. Уви дом у оде љак ко ји се од но си на пси хо ло шки ста тус, утвр ђе но је да 
је Ј. М, по при је му у при хва ти ли ште ви со ко уз не ми ре на, плач љи ва, ис ка зу је љут њу због је Ј. М, по при је му у при хва ти ли ште ви со ко уз не ми ре на, плач љи ва, ис ка зу је љут њу због 
бо рав ка и не при хва та сме штај у при хва ти ли ште. На кон то га се по сте пе но укљу чи ла у бо рав ка и не при хва та сме штај у при хва ти ли ште. На кон то га се по сте пе но укљу чи ла у 
ак тив но сти на оде ље њу и ус по ста вља кон такт са вр шња ци ма.ак тив но сти на оде ље њу и ус по ста вља кон такт са вр шња ци ма.

2.7. 2.7. Уви дом у до пис Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. Уви дом у до пис Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. 
570-01-215/2014-14 од 2. ок то бра 2014. го ди не, утвр ђе но је да је Д. В, на чел ник Оде-570-01-215/2014-14 од 2. ок то бра 2014. го ди не, утвр ђе но је да је Д. В, на чел ник Оде-
ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те оба ве стио ор га ни-ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те оба ве стио ор га ни-
за ци ју „И. К.” да су у по ступ ку за шти те ин те ре са ма ло лет не Ј. М. уста но ви ли од ре ђе не за ци ју „И. К.” да су у по ступ ку за шти те ин те ре са ма ло лет не Ј. М. уста но ви ли од ре ђе не 
не пра вил но сти у ак ту ел но спро ве де ним по ступ ци ма про це не ин те ре са ма ло лет ног не пра вил но сти у ак ту ел но спро ве де ним по ступ ци ма про це не ин те ре са ма ло лет ног 
де те та и не до вољ ног по зна ва ња струч них про це ду ра, али да је не спор но да је ма ло-де те та и не до вољ ног по зна ва ња струч них про це ду ра, али да је не спор но да је ма ло-
лет ној Ј. озбиљ но угро жен пра ви лан раст и раз вој и да је би ло нео п ход но пред у зи ма-лет ној Ј. озбиљ но угро жен пра ви лан раст и раз вој и да је би ло нео п ход но пред у зи ма-
ње ур гент них ме ра за шти те.ње ур гент них ме ра за шти те.

2.8. 2.8. Уви дом у ре ше ње Сек то ра за бри гу о по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, Оде ље ња за управ-Уви дом у ре ше ње Сек то ра за бри гу о по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, Оде ље ња за управ-
но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те бр. 570-01-171/2014-14 од 7. ок то бра но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те бр. 570-01-171/2014-14 од 7. ок то бра 
2014. го ди не, утвр ђе но је да је по ни ште но ре ше ње ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 57100-3537/14 2014. го ди не, утвр ђе но је да је по ни ште но ре ше ње ГЦСР, Оде ље ње у З. бр. 57100-3537/14 
од 26. ју на 2014. го ди не, јер су од луч не чи ње ни це не пот пу но утвр ђе не, па је пред мет од 26. ју на 2014. го ди не, јер су од луч не чи ње ни це не пот пу но утвр ђе не, па је пред мет 
вра ћен пр во сте пе ном ор га ну на по нов но од лу чи ва ње. У обра зло же њу ре ше ња, из ме ђу вра ћен пр во сте пе ном ор га ну на по нов но од лу чи ва ње. У обра зло же њу ре ше ња, из ме ђу 
оста лог, на ве де но је да је ор ган ста ра тељ ства на кон про це не да су ро ди тељ ски ка па-оста лог, на ве де но је да је ор ган ста ра тељ ства на кон про це не да су ро ди тељ ски ка па-
ци те ти мај ке знат но сни же ни, ма ло лет ну Ј. М. без аде кват не при пре ме и оба ве ште ња ци те ти мај ке знат но сни же ни, ма ло лет ну Ј. М. без аде кват не при пре ме и оба ве ште ња 
мај ке о то ме, по от пу сту из бол ни це сме стио у уста но ву со ци јал не за шти те. Пр во сте пе ни мај ке о то ме, по от пу сту из бол ни це сме стио у уста но ву со ци јал не за шти те. Пр во сте пе ни 
ор ган је спро вео струч ну про це ду ру и узео из ја ву мај ке, али је про пу стио да при ба ви ми-ор ган је спро вео струч ну про це ду ру и узео из ја ву мај ке, али је про пу стио да при ба ви ми-
шље ње де те та о пред ме ту овог по ступ ка, има ју ћи у ви ду да је на вр ши ла 13 го ди на и да шље ње де те та о пред ме ту овог по ступ ка, има ју ћи у ви ду да је на вр ши ла 13 го ди на и да 
по за ко ну има пра во да из ра зи ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку у ко јем се од лу чу је по за ко ну има пра во да из ра зи ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку у ко јем се од лу чу је 
о ње ним пра ви ма, као и да пред ло жи ли це ко је ће јој би ти по ста вље но за ста ра те ља. о ње ним пра ви ма, као и да пред ло жи ли це ко је ће јој би ти по ста вље но за ста ра те ља. 
Та ко ђе, учи ње на је по вре да за ко на и та ко што је пр во сте пе ни ор ган про пу стио да утвр-Та ко ђе, учи ње на је по вре да за ко на и та ко што је пр во сте пе ни ор ган про пу стио да утвр-
ди да ли је не ко од бли ских срод ни ка за ин те ре со ван за вр ше ње ду жно сти ста ра те ља, те ди да ли је не ко од бли ских срод ни ка за ин те ре со ван за вр ше ње ду жно сти ста ра те ља, те 
дру го сте пе ни ор ган на ла зи да се не мо же утвр ди ти на осно ву ко јих од луч них чи ње ни ца дру го сте пе ни ор ган на ла зи да се не мо же утвр ди ти на осно ву ко јих од луч них чи ње ни ца 
је пр во сте пе ни ор ган утвр дио да је у ин те ре су шти ће ни ка да јој се ста ра тељ не по ста-је пр во сте пе ни ор ган утвр дио да је у ин те ре су шти ће ни ка да јој се ста ра тељ не по ста-
вља, већ да ду жност ста ра те ља не по сред но вр ши ор ган ста ра тељ ства.вља, већ да ду жност ста ра те ља не по сред но вр ши ор ган ста ра тељ ства.

2.9. 2.9. Уви дом у при вре ме но ре ше ње о пот пу ном гу бит ку рад не спо соб но сти Ре пу блич ког фон да Уви дом у при вре ме но ре ше ње о пот пу ном гу бит ку рад не спо соб но сти Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.1-1 552/1 од 9. но вем бра 2012. го ди не, утвр-за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.1-1 552/1 од 9. но вем бра 2012. го ди не, утвр-
ђе но је да је Р. М. од 27. апри ла 2012. го ди не утвр ђен пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти ђе но је да је Р. М. од 27. апри ла 2012. го ди не утвр ђен пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти 
и пра во на ин ва лид ску пен зи ју. Ре ше њем о пра ву на нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу и по моћ и пра во на ин ва лид ску пен зи ју. Ре ше њем о пра ву на нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу и по моћ 
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Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.7-1-570/13 од 9. ју ла 2013. Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње бр. 182.7-1-570/13 од 9. ју ла 2013. 
го ди не, Р. М. је про ду же но пра во на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу дру гог ли ца. го ди не, Р. М. је про ду же но пра во на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу дру гог ли ца. 

2.10. 2.10. Уви дом у из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте кли ни ке „Др Ми ро слав Зо то вић” од 12. ју на Уви дом у из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте кли ни ке „Др Ми ро слав Зо то вић” од 12. ју на 
2014. го ди не, утвр ђе но је да је Р. М. би ла на ре ха би ли та ци ји у фе бру а ру 2012. го ди не 2014. го ди не, утвр ђе но је да је Р. М. би ла на ре ха би ли та ци ји у фе бру а ру 2012. го ди не 
због де сно стра не сла бо сти и оте жа ног хо да на ста лих као по сле ди ца HIC, да тре нут но због де сно стра не сла бо сти и оте жа ног хо да на ста лих као по сле ди ца HIC, да тре нут но 
хо да уз по моћ шта па и уз аси стен ци ју дру гог ли ца.хо да уз по моћ шта па и уз аси стен ци ју дру гог ли ца.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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, до ка зе ко ји су до ста вље ни то ком по ступ ка ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, до ка зе ко ји су до ста вље ни то ком по ступ ка 
као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. Прин цип не ди скри ми на ци је је је дан од оп штих прин ци па Кон вен ци је о пра ви ма де те та, Прин цип не ди скри ми на ци је је је дан од оп штих прин ци па Кон вен ци је о пра ви ма де те та, 
из ко јег про из ла зи ду жност да се де ци обез бе ди ужи ва ње свих пра ва без дис кри ми на-из ко јег про из ла зи ду жност да се де ци обез бе ди ужи ва ње свих пра ва без дис кри ми на-
ци је, од но сно, без об зи ра на ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или ци је, од но сно, 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-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. 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. 
Кон вен ци јом је про пи са но да је прин цип нај бо љег ин те ре са де те та од пр вен стве ног зна-Кон вен ци јом је про пи са но да је прин цип нај бо љег ин те ре са де те та од пр вен стве ног зна-
ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це. Од ред бом чл. 9. про пи са но је да ће др жа ве ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це. Од ред бом чл. 9. про пи са но је 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 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 од ре де да је одва ја ње у нај бо љем ин те ре су де те та, во ље, осим ка да над ле жне вла сти од ре де да је одва ја ње у нај бо љем ин те ре су де те та, 
уз суд ски над зор и у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи са ним по ступ ком. Од ред бом уз суд ски над зор и у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи са ним по ступ ком. Од ред бом 
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 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-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, 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.ка па ци те та и слу жби за за шти ту де це.

3.4. 3.4. Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко-Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко-
ва ла, као јед но од основ них на че ла про пи са но је пoштoвaњe урoђeнoг дoстojaнствa, ва ла, као јед но од основ них на че ла про пи са но је пoштoвaњe урoђeнoг дoстojaнствa, 
ин ди ви дуaлнe aутoнoмиje и са мо стал но сти oсoбa сa инвaли дитeтoм, укљу чуjу ћи прaвo ин ди ви дуaлнe aутoнoмиje и са мо стал но сти oсoбa сa инвaли дитeтoм, укљу чуjу ћи прaвo 
дoнoше ња oдлу ка o сoпствeним живoтимa. дoнoше ња oдлу ка o сoпствeним живoтимa. 
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3.5. 3.5. 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-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, 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 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. 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. 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-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 про пи са но да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту па ње озна ча ва ју ци је, ко јим је про пи са но 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 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 (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, 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-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 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, 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-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 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. дру гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним лич ним свој стви ма. 

3.7. 3.7. За конoм о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том у чл. 11. про пи са но је За конoм о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том у чл. 11. про пи са но је 
да ор ган јав не вла сти не сме сво јом рад њом или про пу шта њем вр ши ти дис кри ми на ци ју да ор ган јав не вла сти не сме сво јом рад њом или про пу шта њем вр ши ти дис кри ми на ци ју 
осо ба са ин ва ли ди те том. У чл. 30. ст. 2. т. 3. про пи са но је да се дис кри ми на ци јом у ве зи осо ба са ин ва ли ди те том. У чл. 30. ст. 2. т. 3. про пи са но је да се дис кри ми на ци јом у ве зи 
са брач ним и по ро дич ним од но си ма сма тра по ста вља ње по себ них усло ва осо ба ма са са брач ним и по ро дич ним од но си ма сма тра по ста вља ње по себ них усло ва осо ба ма са 
ин ва ли ди те том за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва.ин ва ли ди те том за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва.

3.8. 3.8. Од ред бом чл. 60. По ро дич ног за ко на про пи са но је да де те има пра во да жи ви са ро ди-Од ред бом чл. 60. По ро дич ног за ко на про пи са но је да де те има пра во да жи ви са ро ди-
те љи ма и пра во да се ро ди те љи о ње му ста ра ју пре свих дру гих, да пра во де те та да жи-те љи ма и пра во да се ро ди те љи о ње му ста ра ју пре свих дру гих, да пра во де те та да жи-
ви са ро ди те љи ма мо же би ти огра ни че но са мо суд ском од лу ком ка да је то у нај бо љем ви са ро ди те љи ма мо же би ти огра ни че но са мо суд ском од лу ком ка да је то у нај бо љем 
ин те ре су де те та, а суд од лу ку о одва ја њу де те та од ро ди те ља мо же до не ти ако по сто је ин те ре су де те та, а суд од лу ку о одва ја њу де те та од ро ди те ља мо же до не ти ако по сто је 
раз ло зи да се ро ди тељ пот пу но или де ли мич но ли ши ро ди тељ ског пра ва или у слу ча ју раз ло зи да се ро ди тељ пот пу но или де ли мич но ли ши ро ди тељ ског пра ва или у слу ча ју 
на си ља у по ро ди ци.на си ља у по ро ди ци.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ДО КА ЗА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ДО КА ЗА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.9. 3.9. Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе и над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав-Има ју ћи у ви ду пред мет ове при ту жбе и над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав-
но сти, за да так По ве ре ни це био је да ис пи та да ли је ГЦСР, Оде ље ње у З, до но ше њем но сти, за да так По ве ре ни це био је да ис пи та да ли је ГЦСР, Оде ље ње у З, до но ше њем 
од лу ке о обез бе ђе њу сме шта ја у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње жр та ва по-од лу ке о обез бе ђе њу сме шта ја у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње жр та ва по-
ро дич ног на си ља у Бе о гра ду и ста вља ња под при вре ме но ста ра тељ ство Цен тра за со-ро дич ног на си ља у Бе о гра ду и ста вља ња под при вре ме но ста ра тељ ство Цен тра за со-
ци јал ни рад ма ло лет не Ј. М, дис кри ми на тор но по сту пио пре ма Р. М. на осно ву ње ног ци јал ни рад ма ло лет не Ј. М, дис кри ми на тор но по сту пио пре ма Р. М. на осно ву ње ног 
лич ног свој ства – ин ва ли ди те та. Са гла сно то ме, у по ступ ку су са гле да ва не са мо оне чи-лич ног свој ства – ин ва ли ди те та. Са гла сно то ме, у по ступ ку су са гле да ва не са мо оне чи-
ње ни це ко је су ре ле вант не за ис пи ти ва ње по вре де про пи са о за бра ни дис кри ми на ци је.ње ни це ко је су ре ле вант не за ис пи ти ва ње по вре де про пи са о за бра ни дис кри ми на ци је.

3.10. 3.10. Да би се утвр ди ло да ли је по сту па ње Цен тра за со ци јал ни рад З. би ло дис кри ми на тор но, Да би се утвр ди ло да ли је по сту па ње Цен тра за со ци јал ни рад З. би ло дис кри ми на тор но, 
од кључ не ва жно сти је пра вил на при ме на пра ви ла о пре ра спо де ли те ре та до ка зи ва ња, из од кључ не ва жно сти је пра вил на при ме на пра ви ла о пре ра спо де ли те ре та до ка зи ва ња, из 
чл. 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. У кон крет ном слу ча ју, под но си тељ ка при ту жбе чл. 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. У кон крет ном слу ча ју, под но си тељ ка при ту жбе 
је ду жна да учи ни ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је, док на ГЦСР, Оде ље ње у З. ле жи те рет је ду жна да учи ни ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је, док на ГЦСР, Оде ље ње у З. ле жи те рет 
до ка зи ва ња да на че ло јед на ко сти ни је по вре ђе но. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти до ка зи ва ња да на че ло јед на ко сти ни је по вре ђе но. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
је ста ва да на во ди из при ту жбе Р. М. и до ка зи ко је је до ста ви ла пру жа ју до вољ но осно ва за је ста ва да на во ди из при ту жбе Р. М. и до ка зи ко је је до ста ви ла пру жа ју до вољ но осно ва за 
за кљу чак да је учи ни ла ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је. Због то га је за тра же но из ја шње-за кљу чак да је учи ни ла ве ро ват ним акт дис кри ми на ци је. Због то га је за тра же но из ја шње-
ње Цен тра за со ци јал ни рад З, ко ји је из нео чи ње ни це у при лог твр ђе њу да дис кри ми на ци ја ње Цен тра за со ци јал ни рад З, ко ји је из нео чи ње ни це у при лог твр ђе њу да дис кри ми на ци ја 
ни је из вр ше на, тј. да у кон крет ном слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти.ни је из вр ше на, тј. да у кон крет ном слу ча ју ни је по вре ђе но на че ло јед на ко сти.
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3.11. 3.11. На осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, не спор но је да је Ј. М. по ста вље на при вре ме на На осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, не спор но је да је Ј. М. по ста вље на при вре ме на 
ста ра тељ ка, уз обра зло же ње да је мај ка ус кра ти ла са гла сност за да љи бо ра вак де те та ста ра тељ ка, уз обра зло же ње да је мај ка ус кра ти ла са гла сност за да љи бо ра вак де те та 
у бол ни ци и ин си сти ра да се де те вра ти ку ћи, што по оце ни струч ног ти ма пред ста вља у бол ни ци и ин си сти ра да се де те вра ти ку ћи, што по оце ни струч ног ти ма пред ста вља 
вр ло ви сок ри зик по здра вље де те та, као и да је мај ка „те шко по крет но ин ва лид но ли-вр ло ви сок ри зик по здра вље де те та, као и да је мај ка „те шко по крет но ин ва лид но ли-
це бит но сни же них ро ди тељ ских ка па ци те та”. Та ко ђе, не спор но је да је ГЦСР по кре нуо це бит но сни же них ро ди тељ ских ка па ци те та”. Та ко ђе, не спор но је да је ГЦСР по кре нуо 
по сту пак хит ног збри ња ва ња Ј. М. у уста но ву со ци јал не за шти те, од но сно у При хва ти-по сту пак хит ног збри ња ва ња Ј. М. у уста но ву со ци јал не за шти те, од но сно у При хва ти-
ли ште за ур гент но збри ња ва ње жр та ва по ро дич ног на си ља. Као раз лог за овај по сту пак ли ште за ур гент но збри ња ва ње жр та ва по ро дич ног на си ља. Као раз лог за овај по сту пак 
на ве де но је да су услу ге ко је је ГЦСР до са да пру жио по ро ди ци по ка за ле као не до вољ но на ве де но је да су услу ге ко је је ГЦСР до са да пру жио по ро ди ци по ка за ле као не до вољ но 
сти му ла тив не за де те, уз про це ну да је мај ка као „је ди ни ро ди тељ ко ји вр ши ро ди тељ-сти му ла тив не за де те, уз про це ну да је мај ка као „је ди ни ро ди тељ ко ји вр ши ро ди тељ-
ско пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди тељ ских ка па ци те та” ско пра во, ин ва лид но те шко по крет но ли це бит но сни же них ро ди тељ ских ка па ци те та” 
те да је ак ту ел но у нај бо љем ин те ре су де те та, из ме шта ње из по ро ди це.те да је ак ту ел но у нај бо љем ин те ре су де те та, из ме шта ње из по ро ди це.

3.12. 3.12. Пре ма на во ди ма из из ја шње ња, ГЦСР Оде ље ње З. jе кон ти ну и ра но спро во дио ме ре по-Пре ма на во ди ма из из ја шње ња, ГЦСР Оде ље ње З. jе кон ти ну и ра но спро во дио ме ре по-
др шке по ро ди ци и струч ни тим је про це нио да су ак ту ел но ис цр пље не све мо гућ но сти др шке по ро ди ци и струч ни тим је про це нио да су ак ту ел но ис цр пље не све мо гућ но сти 
по мо ћи ко је су на рас по ла га њу. Ме ђу тим, Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка по мо ћи ко је су на рас по ла га њу. Ме ђу тим, Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, при ли ком ис пи ти ва ња ре ше ња ГЦСР Оде ље ње у З, утвр ди ло је да и со ци јал на пи та ња, при ли ком ис пи ти ва ња ре ше ња ГЦСР Оде ље ње у З, утвр ди ло је да 
је до шло до не пра вил но сти у овом по ступ ку, из ме ђу оста лог да мај ка ни је би ла аде-је до шло до не пра вил но сти у овом по ступ ку, из ме ђу оста лог да мај ка ни је би ла аде-
кват но при пре мље на и оба ве ште на о сме шта њу де те та у при хва ти ли ште. Из то га ја сно кват но при пре мље на и оба ве ште на о сме шта њу де те та у при хва ти ли ште. Из то га ја сно 
про из ла зи да је из о ста ло пру жа ње пси хо со ци јал не по др шке Р. М. По ред то га, ГЦСР ни је про из ла зи да је из о ста ло пру жа ње пси хо со ци јал не по др шке Р. М. По ред то га, ГЦСР ни је 
пот кре пио ни јед ним до ка зом тврд ње да су пру жи ли сву по треб ну по др шку по ро ди ци и пот кре пио ни јед ним до ка зом тврд ње да су пру жи ли сву по треб ну по др шку по ро ди ци и 
да су ис цр пе ли све мо гућ но сти.да су ис цр пе ли све мо гућ но сти.

 По пи та њу оства ри ва ња пра ва из обла сти со ци јал не за шти те, као што су пра ва на од- По пи та њу оства ри ва ња пра ва из обла сти со ци јал не за шти те, као што су пра ва на од-
ре ђе не об ли ке нов ча них по мо ћи, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да се ре ђе не об ли ке нов ча них по мо ћи, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да се 
ова кви об ли ци по мо ћи не мо гу свр ста ти у ак тив но сти ГЦСР у сми слу пру жа ња по др шке ова кви об ли ци по мо ћи не мо гу свр ста ти у ак тив но сти ГЦСР у сми слу пру жа ња по др шке 
по ро ди ци, јер за оства ри ва ње ових пра ва ни је по треб на про це на струч ног ти ма, већ се по ро ди ци, јер за оства ри ва ње ових пра ва ни је по треб на про це на струч ног ти ма, већ се 
она оства ру ју на осно ву за ко ном про пи са них усло ва.она оства ру ју на осно ву за ко ном про пи са них усло ва.

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти оце њу је да став ГЦСР да је Р. М. бит но сни же них По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти оце њу је да став ГЦСР да је Р. М. бит но сни же них 
ро ди тељ ских ка па ци те та и да ни је у мо гућ но сти да се бри не о де те ту, ни је уте ме љен на ро ди тељ ских ка па ци те та и да ни је у мо гућ но сти да се бри не о де те ту, ни је уте ме љен на 
објек тив ним чи ње ни ца ма. На и ме, у из ја шње њу на при ту жбу, као ни то ком по ступ ка ни је објек тив ним чи ње ни ца ма. На и ме, у из ја шње њу на при ту жбу, као ни то ком по ступ ка ни је 
по ну ђен ни је дан до каз у при лог овој тврд њи, а ни је ни по ка за но на ко јим чи ње ни ца ма по ну ђен ни је дан до каз у при лог овој тврд њи, а ни је ни по ка за но на ко јим чи ње ни ца ма 
и до ка зи ма је за сно ва на про це на о по сто ја њу ви со ког ри зи ка по здра вље и на ста вак ле-и до ка зи ма је за сно ва на про це на о по сто ја њу ви со ког ри зи ка по здра вље и на ста вак ле-
че ња Ј. М, због че га је про це ње но да је у нај бо љем ин те ре су де те та хит но одва ја ње од че ња Ј. М, због че га је про це ње но да је у нај бо љем ин те ре су де те та хит но одва ја ње од 
по ро ди це. По ред то га, иако се у из ја шње њу на во ди да је струч ни тим ГЦСР во дио про цес по ро ди це. По ред то га, иако се у из ја шње њу на во ди да је струч ни тим ГЦСР во дио про цес 
про це не ста ту са и по тре бе де те та, то ком по ступ ка ни је до ста вљен на лаз и/или струч но про це не ста ту са и по тре бе де те та, то ком по ступ ка ни је до ста вљен на лаз и/или струч но 
ми шље ње овог ти ма, ко ји би пот кре пио на во де да по сто ји би ло ка кав ри зик по здра вље и ми шље ње овог ти ма, ко ји би пот кре пио на во де да по сто ји би ло ка кав ри зик по здра вље и 
без бед ност де те та. Та ко ђе, ни у тим ском из ве шта ју ле ка ра До ма здра вља З, Дис пан зе ра за без бед ност де те та. Та ко ђе, ни у тим ском из ве шта ју ле ка ра До ма здра вља З, Дис пан зе ра за 
мен тал но здра вље, Са ве то ва ли шта за де цу и омла ди ну ни је кон ста то ва но да мај ка пред-мен тал но здра вље, Са ве то ва ли шта за де цу и омла ди ну ни је кон ста то ва но да мај ка пред-
ста вља би ло ка кву опа сност по де те. На про тив, ле ка ри су за кљу чи ли да је нео п хо дан пси-ста вља би ло ка кву опа сност по де те. На про тив, ле ка ри су за кљу чи ли да је нео п хо дан пси-
хо те ра пиј ски трет ман уз ефи ка сну со ци јал ну по др шку, ка ко Ј, та ко и ње ној по ро ди ци. хо те ра пиј ски трет ман уз ефи ка сну со ци јал ну по др шку, ка ко Ј, та ко и ње ној по ро ди ци. 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је и да је у ре ше њу Сек то ра за бри гу о  По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је и да је у ре ше њу Сек то ра за бри гу о 
по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, Оде ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по-по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, Оде ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по-
ро дич не за шти те, Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. ро дич не за шти те, Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња бр. 
570-01-171/2014-14 од 7. ок то бра 2014. го ди не, утвр ђе но да је ГЦСР, Оде ље ње у З. при-570-01-171/2014-14 од 7. ок то бра 2014. го ди не, утвр ђе но да је ГЦСР, Оде ље ње у З. при-
ли ком до но ше ња од лу ке о од ре ђи ва њу ста ра те ља Ј. М. ви ше пу та пре кр шио за кон, и ли ком до но ше ња од лу ке о од ре ђи ва њу ста ра те ља Ј. М. ви ше пу та пре кр шио за кон, и 
то пре све га та ко што по от пу сту Ј. М. из бол ни це ни је оба ве стио мај ку да је сме шта ју у то пре све га та ко што по от пу сту Ј. М. из бол ни це ни је оба ве стио мај ку да је сме шта ју у 
при хва ти ли ште, ис кљу чио је Ј. М. из по ступ ка од лу чи ва ња о ње ним пра ви ма и ни је на-при хва ти ли ште, ис кљу чио је Ј. М. из по ступ ка од лу чи ва ња о ње ним пра ви ма и ни је на-



292  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

вео на осно ву ко јих од луч них чи ње ни ца је утвр дио да је у ин те ре су де те та да јој не бу де вео на осно ву ко јих од луч них чи ње ни ца је утвр дио да је у ин те ре су де те та да јој не бу де 
по ста вљен ста ра тељ.по ста вљен ста ра тељ.

 Ана ли зом на во да ко је је ГЦСР, Оде ље ње З. на вео у из ја шње њу у ве зи са ро ди тељ ским ка- Ана ли зом на во да ко је је ГЦСР, Оде ље ње З. на вео у из ја шње њу у ве зи са ро ди тељ ским ка-
па ци те ти ма Р. М, мо же се за кљу чи ти да је струч ни тим ор га на ста ра тељ ства ова кав став па ци те ти ма Р. М, мо же се за кљу чи ти да је струч ни тим ор га на ста ра тељ ства ова кав став 
за сно вао на лич ном свој ству Р. М. – ин ва ли ди те ту. На и ме, у сва ком до ку мен ту је на ве де-за сно вао на лич ном свој ству Р. М. – ин ва ли ди те ту. На и ме, у сва ком до ку мен ту је на ве де-
но да је она „ин ва лид но те шко по крет но ли це”, а ниг де ни је на ве де но ни ти обра зло же но но да је она „ин ва лид но те шко по крет но ли це”, а ниг де ни је на ве де но ни ти обра зло же но 
на ко ји на чин се до шло до про це не ње них ро ди тељ ских спо соб но сти. Да је ин ва ли ди тет на ко ји на чин се до шло до про це не ње них ро ди тељ ских спо соб но сти. Да је ин ва ли ди тет 
Р. М. био раз лог дис кри ми на тор ног трет ма на, од но сно, основ хит ног сме шта ња де те та Р. М. био раз лог дис кри ми на тор ног трет ма на, од но сно, основ хит ног сме шта ња де те та 
у уста но ву со ци јал не за шти те, по твр ђу је и чи ње ни ца да ГЦСР, пре ма соп стве ним на во-у уста но ву со ци јал не за шти те, по твр ђу је и чи ње ни ца да ГЦСР, пре ма соп стве ним на во-
ди ма, ову ве о ма озбиљ ну ме ру од ре ђу је и спро во ди пр вен стве но у слу ча је ви ма на си ља ди ма, ову ве о ма озбиљ ну ме ру од ре ђу је и спро во ди пр вен стве но у слу ча је ви ма на си ља 
у по ро ди ци и зло ста вља ња де це, у скла ду са од ред ба ма По ро дич ног за ко на и Оп штег у по ро ди ци и зло ста вља ња де це, у скла ду са од ред ба ма По ро дич ног за ко на и Оп штег 
про то ко ла за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња.про то ко ла за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња.

3.14. 3.14. По во дом на во да из из ја шње ња да је пра во по ро ди це М. на бес пла тан оброк у на род ној По во дом на во да из из ја шње ња да је пра во по ро ди це М. на бес пла тан оброк у на род ној 
ку хи њи пре ста ло због не по ди за ња хра не, као и на во да под но си тељ ке при ту жбе да због ку хи њи пре ста ло због не по ди за ња хра не, као и на во да под но си тељ ке при ту жбе да због 
бо ле сти ни је мо гла ви ше да по ди же хра ну, а да су јој са мо не ко ли ко пу та до не ли оброк, бо ле сти ни је мо гла ви ше да по ди же хра ну, а да су јој са мо не ко ли ко пу та до не ли оброк, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва за бри ну тост због ова квог по сту па-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва за бри ну тост због ова квог по сту па-
ња ГЦСР. На и ме, има ју ћи у ви ду ин ва ли ди тет под но си тељ ке при ту жбе и чи ње ни цу да је ња ГЦСР. На и ме, има ју ћи у ви ду ин ва ли ди тет под но си тељ ке при ту жбе и чи ње ни цу да је 
про стор у ко јем се пре у зи ма ју обро ци уда љен од ње ног ста на и не при сту па чан, ду жност про стор у ко јем се пре у зи ма ју обро ци уда љен од ње ног ста на и не при сту па чан, ду жност 
ГЦСР је би ла да ство ри усло ве да Р. М. мо же да оства ри ово пра во. ГЦСР је би ла да ство ри усло ве да Р. М. мо же да оства ри ово пра во. 

3.15. 3.15. По во дом на во да Р. М. да ду же вре ме на ни је би ла у мо гућ но сти да по се ћу је ћер ку у при-По во дом на во да Р. М. да ду же вре ме на ни је би ла у мо гућ но сти да по се ћу је ћер ку у при-
хва ти ли шту јер јој ни је омо гу ћен пре воз, а да је са да по се ћу је та ко што из соп стве них хва ти ли шту јер јој ни је омо гу ћен пре воз, а да је са да по се ћу је та ко што из соп стве них 
сред ста ва пла ћа так си пре воз на ре ла ци ји З. – В. и да то мо же се би да при у шти јед ном сред ста ва пла ћа так си пре воз на ре ла ци ји З. – В. и да то мо же се би да при у шти јед ном 
ме сеч но, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је ова ква си ту а ци ја не-ме сеч но, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је ова ква си ту а ци ја не-
до пу сти ва. ГЦСР, Оде ље ње у З. оба ве зао се да јој при ли ком по се те при хва ти ли шту обез-до пу сти ва. ГЦСР, Оде ље ње у З. оба ве зао се да јој при ли ком по се те при хва ти ли шту обез-
бе ди ауто мо бил, што се мо же по твр ди ти из Пла на кон та ка та ко ји је са чи нио Цен тар за бе ди ауто мо бил, што се мо же по твр ди ти из Пла на кон та ка та ко ји је са чи нио Цен тар за 
за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не, али да су јој на сва ку мол бу да јој обез бе де пре воз за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не, али да су јој на сва ку мол бу да јој обез бе де пре воз 
ка ко би мо гла да по се ти де те од го во ри ли да не ма ју го ри во за ауто. Иако за ове тврд ње ка ко би мо гла да по се ти де те од го во ри ли да не ма ју го ри во за ауто. Иако за ове тврд ње 
под но си тељ ка при ту жбе ни је до ста ви ла до ка зе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-под но си тељ ка при ту жбе ни је до ста ви ла до ка зе, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти кон ста ту је да би и са мо при ба вља ње до ка за би ло ве о ма оте жа но, с об зи ром да за сти кон ста ту је да би и са мо при ба вља ње до ка за би ло ве о ма оте жа но, с об зи ром да за 
при ба вља ње по твр де ГЦСР о не мо гућ но сти обез бе ђи ва ња во зи ла, као и за ре фун да ци ју при ба вља ње по твр де ГЦСР о не мо гућ но сти обез бе ђи ва ња во зи ла, као и за ре фун да ци ју 
тро шко ва пре во за, под но си тељ ка при ту жбе мо ра да из дво ји до дат на фи нан сиј ска сред-тро шко ва пре во за, под но си тељ ка при ту жбе мо ра да из дво ји до дат на фи нан сиј ска сред-
ства за пре воз, јер јој је јав ни пре воз не при сту па чан, а ни је у мо гућ но сти да пе шке до ђе ства за пре воз, јер јој је јав ни пре воз не при сту па чан, а ни је у мо гућ но сти да пе шке до ђе 
до про сто ри ја ГЦСР. По ве ре ни ца ука зу је да су ин сти ту ци је и уста но ве Ре пу бли ке Ср би је до про сто ри ја ГЦСР. По ве ре ни ца ука зу је да су ин сти ту ци је и уста но ве Ре пу бли ке Ср би је 
ду жне да по сту па ју на на чин ко ји у нај ве ћој мо гу ћој ме ри олак ша ва ужи ва ње свих пра ва ду жне да по сту па ју на на чин ко ји у нај ве ћој мо гу ћој ме ри олак ша ва ужи ва ње свих пра ва 
осо ба са ин ва ли ди те том, уз ува жа ва ње њи хо вих по тре ба, же ља и ми шље ња, са гла сно осо ба са ин ва ли ди те том, уз ува жа ва ње њи хо вих по тре ба, же ља и ми шље ња, са гла сно 
прин ци пу пу не со ци јал не укљу че но сти осо ба са ин ва ли ди те том. До ступ ност обје ка та је прин ци пу пу не со ци јал не укљу че но сти осо ба са ин ва ли ди те том. До ступ ност обје ка та је 
осо ба ма са ин ва ли ди те том нео п ход на, јер пред ста вља пред у слов за оства ри ва ње ве ћи-осо ба ма са ин ва ли ди те том нео п ход на, јер пред ста вља пред у слов за оства ри ва ње ве ћи-
не дру гих пра ва. Нео бе збе ђи ва ње пре во за у кон крет ном слу ча ју до во ди до не са гле ди-не дру гих пра ва. Нео бе збе ђи ва ње пре во за у кон крет ном слу ча ју до во ди до не са гле ди-
вих по сле ди ца и за мај ку и за де те, с об зи ром да мај ка има огра ни че не мо гућ но сти да вих по сле ди ца и за мај ку и за де те, с об зи ром да мај ка има огра ни че не мо гућ но сти да 
по се ти де вој чи цу у уста но ви у ко ју је сме ште на про тив но сво јој во љи и во љи сво је мај ке. по се ти де вој чи цу у уста но ви у ко ју је сме ште на про тив но сво јој во љи и во љи сво је мај ке. 

3.16. 3.16. У од но су на на вод из из ја шње ња да је за хва љу ју ћи ак тив но сти ма ГЦСР ан га жо ван „пе-У од но су на на вод из из ја шње ња да је за хва љу ју ћи ак тив но сти ма ГЦСР ан га жо ван „пе-
да го шки аси стент” за Ј. М. ко ји је до во дио и од во дио из шко ле, По ве ре ни ца ука зу је да је да го шки аси стент” за Ј. М. ко ји је до во дио и од во дио из шко ле, По ве ре ни ца ука зу је да је 
оста ло не ја сно из ког раз ло га је ан га жо ва на осо ба да Ј. од во ди и до во ди у шко лу, од но-оста ло не ја сно из ког раз ло га је ан га жо ва на осо ба да Ј. од во ди и до во ди у шко лу, од но-
сно, из о ста ло је обра зло же ње за при ме ну ова кве ме ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да сно, из о ста ло је обра зло же ње за при ме ну ова кве ме ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да 
би се у овом кон тек сту ра ди ло о ан га жо ва њу пер со нал ног, а не пе да го шког аси стен та. би се у овом кон тек сту ра ди ло о ан га жо ва њу пер со нал ног, а не пе да го шког аси стен та. 
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На и ме, пе да го шки аси стент је са рад ник ко ји пру жа по моћ и по др шку де ци и уче ни ци ма, На и ме, пе да го шки аси стент је са рад ник ко ји пру жа по моћ и по др шку де ци и уче ни ци ма, 
у скла ду са њи хо вим по тре ба ма, а та ко ђе пру жа по моћ и на став ни ци ма, вас пи та чи ма и у скла ду са њи хо вим по тре ба ма, а та ко ђе пру жа по моћ и на став ни ци ма, вас пи та чи ма и 
струч ним са рад ни ци ма у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко-струч ним са рад ни ци ма у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са де цом и уче ни ци ма ко-
ји ма је по треб на до дат на обра зов на по др шка. Он мо же би ти ан га жо ван са мо за јед но ји ма је по треб на до дат на обра зов на по др шка. Он мо же би ти ан га жо ван са мо за јед но 
де те, али и за ви ше де це у јед ном раз ре ду или у ви ше раз ре да. Док пе да го шки аси стент де те, али и за ви ше де це у јед ном раз ре ду или у ви ше раз ре да. Док пе да го шки аси стент 
пру жа аси стен ци ју де ци и на став ни ци ма то ком на став ног про це са и ан га жо ван је пре ко пру жа аси стен ци ју де ци и на став ни ци ма то ком на став ног про це са и ан га жо ван је пре ко 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, пер со нал ни аси стент, од но сно, Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, пер со нал ни аси стент, од но сно, 
лич ни пра ти лац де те та, пру жа по др шку од ре ђе ном де те ту, али је ње го ва по др шка у ве-лич ни пра ти лац де те та, пру жа по др шку од ре ђе ном де те ту, али је ње го ва по др шка у ве-
ћој ме ри ло ги стич ке при ро де и ни је ди рект но ве за на за из во ђе ње на ста ве (во ђе ње и до-ћој ме ри ло ги стич ке при ро де и ни је ди рект но ве за на за из во ђе ње на ста ве (во ђе ње и до-
во ђе ње де те та у шко лу, по моћ де те ту ко је се оте жа но кре ће, по др шка при ли ком обла-во ђе ње де те та у шко лу, по моћ де те ту ко је се оте жа но кре ће, по др шка при ли ком обла-
че ња и вр ше ња хи ги је не, по моћ при ли ком ис хра не и омо гу ћа ва ње без бед ног бо рав ка у че ња и вр ше ња хи ги је не, по моћ при ли ком ис хра не и омо гу ћа ва ње без бед ног бо рав ка у 
шко ли итд). шко ли итд). 

3.17. 3.17. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је и на ло ши ји дру штве ни по ло-На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је и на ло ши ји дру штве ни по ло-
жај осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји, а по себ но на ло ши ји по ло жај же на са жај осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји, а по себ но на ло ши ји по ло жај же на са 
ин ва ли ди те том ко је су че сто из ло же не ри зи ку ви ше стру ке дис кри ми на ци је. По ред еви-ин ва ли ди те том ко је су че сто из ло же не ри зи ку ви ше стру ке дис кри ми на ци је. По ред еви-
дент не фи зич ке не при сту пач но сти мно гих уста но ва ко је су им нео п ход не ра ди оства-дент не фи зич ке не при сту пач но сти мно гих уста но ва ко је су им нео п ход не ра ди оства-
ре ња пра ва и услу га, не по сто ја ња по себ ног си сте ма по др шке при ла го ђе ног по тре ба-ре ња пра ва и услу га, не по сто ја ња по себ ног си сте ма по др шке при ла го ђе ног по тре ба-
ма же на са ин ва ли ди те том, про блем је и њи хо ва „дру штве на не ви дљи вост”. До дат но, ма же на са ин ва ли ди те том, про блем је и њи хо ва „дру штве на не ви дљи вост”. До дат но, 
сте пен ин ва ли ди те та же не у па три јар хал ном дру штву ме ри се у од но су на то ко ли ко сте пен ин ва ли ди те та же не у па три јар хал ном дру штву ме ри се у од но су на то ко ли ко 
њен ин ва ли ди тет ути че на ис пу ња ва ње тра ди ци о нал не уло ге же не – су пру ге и мај ке, њен ин ва ли ди тет ути че на ис пу ња ва ње тра ди ци о нал не уло ге же не – су пру ге и мај ке, 
и мо гућ но сти да бри не о свим чла но ви ма по ро ди це. О по себ но те шком по ло жа ју же-и мо гућ но сти да бри не о свим чла но ви ма по ро ди це. О по себ но те шком по ло жа ју же-
на са ин ва ли ди те том го во ре и ре зул та ти број них ис тра жи ва ња и по да та ка о њи хо вом на са ин ва ли ди те том го во ре и ре зул та ти број них ис тра жи ва ња и по да та ка о њи хо вом 
по ло жа ју, ко ји до при но се пра вил ном и пот пу ном раз у ме ва њу кон тек ста и дру штве них по ло жа ју, ко ји до при но се пра вил ном и пот пу ном раз у ме ва њу кон тек ста и дру штве них 
окол окол но сти у ко ји ма се под но си тељ ка при ту жбе на ла зи. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња но сти у ко ји ма се под но си тељ ка при ту жбе на ла зи. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 
јав ног мње ња, ко је је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти спро вео то ком 2013. го ди не, јав ног мње ња, ко је је По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти спро вео то ком 2013. го ди не, 
же не и осо бе са ин ва ли ди те том спа да ју у дру штве не гру пе ко је су нај ви ше дис кри ми ни-же не и осо бе са ин ва ли ди те том спа да ју у дру штве не гру пе ко је су нај ви ше дис кри ми ни-
са не у Ср би ји. У На ци о нал ној стра те ги ји за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње са не у Ср би ји. У На ци о нал ној стра те ги ји за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње 
род не рав но прав но сти на ве де но је да је по треб но уве сти по себ не ме ре у ци љу от кла ња-род не рав но прав но сти на ве де но је да је по треб но уве сти по себ не ме ре у ци љу от кла ња-
ња дис кри ми на ци је пре ма же на ма, уз исто вре ме но ја ча ње про це са укљу чи ва ња род не ња дис кри ми на ци је пре ма же на ма, уз исто вре ме но ја ча ње про це са укљу чи ва ња род не 
пер спек ти ве у све обла сти дру штве ног жи во та, а да се то по себ но од но си на тзв. дво стру-пер спек ти ве у све обла сти дру штве ног жи во та, а да се то по себ но од но си на тзв. дво стру-
ко или ви ше стру ко дис кри ми ни са не гру пе, као што су же не са ин ва ли ди те том, же не при-ко или ви ше стру ко дис кри ми ни са не гру пе, као што су же не са ин ва ли ди те том, же не при-
пад ни це на ци о нал них ма њи на и ма њин ских гру па, си ро ма шне же не и дру ге. По ве ре ни ца пад ни це на ци о нал них ма њи на и ма њин ских гру па, си ро ма шне же не и дру ге. По ве ре ни ца 
ис ти че и да је Ко ми тет Ује ди ње них на ци ја за ели ми на ци ју дис кри ми на ци је же на, раз-ис ти че и да је Ко ми тет Ује ди ње них на ци ја за ели ми на ци ју дис кри ми на ци је же на, раз-
ма тра ју ћи ком би но ва ни Дру ги и тре ћи пе ри о дич ни из ве штај Ре пу бли ке Ср би је, из ра зио ма тра ју ћи ком би но ва ни Дру ги и тре ћи пе ри о дич ни из ве штај Ре пу бли ке Ср би је, из ра зио 
за бри ну тост због те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју же не са ин ва ли ди те том, и пре вла да ва-за бри ну тост због те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју же не са ин ва ли ди те том, и пре вла да ва-
ју ћег не га тив ног ста ва пре ма же на ма са ин ва ли ди те том што штет но ути че на ужи ва ње ју ћег не га тив ног ста ва пре ма же на ма са ин ва ли ди те том што штет но ути че на ужи ва ње 
мно гих њи хо вих пра ва. Из тог раз ло га Ко ми тет под сти че Ре пу бли ку Ср би ју да на ста ви да мно гих њи хо вих пра ва. Из тог раз ло га Ко ми тет под сти че Ре пу бли ку Ср би ју да на ста ви да 
ула же ви ше на по ра у пре ва зи ла же ње сте ре о тип них ста во ва о уло зи и од го вор но сти же-ула же ви ше на по ра у пре ва зи ла же ње сте ре о тип них ста во ва о уло зи и од го вор но сти же-
на и му шка ра ца у по ро ди ци и дру штву, и да на ста ви да при ме њу је ме ре за ели ми на ци ју на и му шка ра ца у по ро ди ци и дру штву, и да на ста ви да при ме њу је ме ре за ели ми на ци ју 
род них сте ре о ти па под сти ца њем по зи тив не сли ке и ствар не рав но прав но сти же на а по-род них сте ре о ти па под сти ца њем по зи тив не сли ке и ствар не рав но прав но сти же на а по-
себ но же на из угро же них дру штве них гру па, са мим тим и же на са ин ва ли ди те том.себ но же на из угро же них дру штве них гру па, са мим тим и же на са ин ва ли ди те том.

3.18. 3.18. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ста ва да ГЦСР, Оде ље ње у З. ни је по ну дио до ка зе на осно ву ко јих би се мо гло за кљу чи ти ста ва да ГЦСР, Оде ље ње у З. ни је по ну дио до ка зе на осно ву ко јих би се мо гло за кљу чи ти 
да до но ше ње од лу ка у ве зи са ма ло лет ном ћер ком Р. М, ни је за сно ва но на ње ном лич-да до но ше ње од лу ка у ве зи са ма ло лет ном ћер ком Р. М, ни је за сно ва но на ње ном лич-
ном свој ству – ин ва ли ди те ту. ном свој ству – ин ва ли ди те ту. 
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

До но ше њем од лу ке о од ре ђи ва њу при вре ме ног ста ра те ља Ј. М. и до но ше њем при вре ме ног До но ше њем од лу ке о од ре ђи ва њу при вре ме ног ста ра те ља Ј. М. и до но ше њем при вре ме ног 
за кључ ка о хит ном збри ња ва њу у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње жр та ва по ро дич ног за кључ ка о хит ном збри ња ва њу у При хва ти ли ште за ур гент но збри ња ва ње жр та ва по ро дич ног 
на си ља Ј. М, ГЦСР Оде ље ње у З, пре кр шио је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. на си ља Ј. М, ГЦСР Оде ље ње у З, пре кр шио је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ГЦСР, Оде ље ње у З: По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ГЦСР, Оде ље ње у З: 

5.1. 5.1. Да пре ду зме све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по-Да пре ду зме све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по-
сту па ња пре ма Р. М. и Ј. М.сту па ња пре ма Р. М. и Ј. М.

5.2. 5.2. Да упу ти пи са но из ви ње ње Р. М. због дис кри ми на тор ног по на ша ња на осно ву ње ног ин-Да упу ти пи са но из ви ње ње Р. М. због дис кри ми на тор ног по на ша ња на осно ву ње ног ин-
ва ли ди те та, нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.ва ли ди те та, нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком.

5.3. 5.3. Да убу ду ће не до но си од лу ке ко ји ма се кр ше ан ти ди скри ми на ци о ни про пи си. Да убу ду ће не до но си од лу ке ко ји ма се кр ше ан ти ди скри ми на ци о ни про пи си. 

 По треб но је да ГЦСР, Оде ље ње З. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о  По треб но је да ГЦСР, Оде ље ње З. 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-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.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- 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. 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 чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ГЦСР, Оде ље ње З. не по сту- Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ГЦСР, Оде ље ње З. 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, 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 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-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.ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба А. Б. и Г. А. Х. про тив град ског цен тра за со ци јал ни радПри ту жба А. Б. и Г. А. Х. про тив град ског цен тра за со ци јал ни рад
у Бе о гра ду због дис кри ми на ци је по осно ву ин ва ли ди те тау Бе о гра ду због дис кри ми на ци је по осно ву ин ва ли ди те та

у обла сти со ци јал не за шти теу обла сти со ци јал не за шти те

бр. 07-00-290/2014-02 да тум: 5.2.2015.бр. 07-00-290/2014-02 да тум: 5.2.2015.

Ми шље ње Ми шље ње 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б. и Г. А. Х, које су подне-ишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б. и Г. А. Х, које су подне-
та против Градског центра за социјални рад у Београду, Одељењe у Ракови -та против Градског центра за социјални рад у Београду, Одељењe у Ракови -

ци. У притужби је наведено да је А. у фебруару 2014. године ГЦСР Раковица поста-ци. У притужби је наведено да је А. у фебруару 2014. године ГЦСР Раковица поста-
вио при времену старатељку у поступку лишења пословне способности, због „лаке вио при времену старатељку у поступку лишења пословне способности, због „лаке 
мен  тал не ретардације”, да је након порођаја А. Б. у Земунској болници, ... године, мен  тал не ретардације”, да је након порођаја А. Б. у Земунској болници, ... године, 
ГЦСР Раковица поставио и привремену старатељку малолетној ћерки А. и Г. и дете ГЦСР Раковица поставио и привремену старатељку малолетној ћерки А. и Г. и дете 
сме стио у прихватилиште. Подносиоци притужбе сматрају да је ГЦСР Раковисме стио у прихватилиште. Подносиоци притужбе сматрају да је ГЦСР Ракови це це 
дискриминаторно поступио у поступцима постављања привременог старатеља А, дискриминаторно поступио у поступцима постављања привременог старатеља А, 
њиховом малолетном детету, као и због одузимања детета и смештања у при хва-њиховом малолетном детету, као и због одузимања детета и смештања у при хва-
тилиште. У изјашњењу ГЦСР Одељење у Раковица наведено је да је одлука о по-тилиште. У изјашњењу ГЦСР Одељење у Раковица наведено је да је одлука о по-
стављању привременог старатеља А. донета на основу доступне медицинске до-стављању привременог старатеља А. донета на основу доступне медицинске до-
кументације из периода раног детињства где је код А. констатована дијагноза Ф 70 кументације из периода раног детињства где је код А. констатована дијагноза Ф 70 
(лака ментална ретардација), као и опсервације стручног тима органа старатељства (лака ментална ретардација), као и опсервације стручног тима органа старатељства 
који је проценио да „А. и њен супруг не пружају адекватну сарадњу, да А. поступа како који је проценио да „А. и њен супруг не пружају адекватну сарадњу, да А. поступа како 
Г. каже, те да је манипулација њоме могућа, да А. нема адекватну подршку чланова Г. каже, те да је манипулација њоме могућа, да А. нема адекватну подршку чланова 
своје примарне породице...”. Такође, наведено је да А. Б. не поседује капацитете своје примарне породице...”. Такође, наведено је да А. Б. не поседује капацитете 
за самосталну бригу о детету, да је инфантилна у понашању, да не располаже ин-за самосталну бригу о детету, да је инфантилна у понашању, да не располаже ин-
телектуалним предусловима за саветодавни рад, док је отац некритичан у односу телектуалним предусловима за саветодавни рад, док је отац некритичан у односу 
на здравствено стање А. и њене могућности, не сагледава реално потребе детета, на здравствено стање А. и њене могућности, не сагледава реално потребе детета, 
због чега није у могућности да пружи адекватну бригу и осигура безбедност детета због чега није у могућности да пружи адекватну бригу и осигура безбедност детета 
и мајке. У току поступка је утврђено ГЦСР одлуку о покретању поступка лишења и мајке. У току поступка је утврђено ГЦСР одлуку о покретању поступка лишења 
пос ловне способности А. Б. није донео на основу стручне оцене и конкретних чи-пос ловне способности А. Б. није донео на основу стручне оцене и конкретних чи-
ње  ница, већ првенствено узимајући у обзир чињеницу да је „А. особа чије је ин  те-ње  ница, већ првенствено узимајући у обзир чињеницу да је „А. особа чије је ин  те-
лектуално функционисање на нивоу лаке менталне ретардације”, односно да је лектуално функционисање на нивоу лаке менталне ретардације”, односно да је 
осо ба са инвалидитетом, а ставови које је ГЦСР изнео у прилог тврђења да А. није осо ба са инвалидитетом, а ставови које је ГЦСР изнео у прилог тврђења да А. није 
у могућности да врши родитељско право и брине о детету, немају објективно уте ме-у могућности да врши родитељско право и брине о детету, немају објективно уте ме-
љење. Наиме, ГЦСР није понудио ниједан доказ који би потврдио тврдње да по стоји љење. Наиме, ГЦСР није понудио ниједан доказ који би потврдио тврдње да по стоји 
висок ризик по безбедност и здравље детета и спровођења хитне мере сме шта ја у висок ризик по безбедност и здравље детета и спровођења хитне мере сме шта ја у 
установу социјалне заштите. Поред тога, иако је у изјашњењу наведено да је Струч-установу социјалне заштите. Поред тога, иако је у изјашњењу наведено да је Струч-
ни тим ГЦСР водио процес процене статуса и потребе детета, током поступка није ни тим ГЦСР водио процес процене статуса и потребе детета, током поступка није 
достављен налаз и/или стручно мишљење овог тима, који би поткрепио наводе да достављен налаз и/или стручно мишљење овог тима, који би поткрепио наводе да 
постоје објективне околности, односно ризик по здравље и безбедност детета. Ана-постоје објективне околности, односно ризик по здравље и безбедност детета. Ана-
лизом аргумената које је ГЦСР изнео процењујући способност оца, Г. А. Х. да се лизом аргумената које је ГЦСР изнео процењујући способност оца, Г. А. Х. да се 
стара о детету, Повереница је утврдила да је став органа старатељства о очевим спо-стара о детету, Повереница је утврдила да је став органа старатељства о очевим спо-
собностима бриге и старања о детету заснован на чињеници да је А. Б. нижих ин-собностима бриге и старања о детету заснован на чињеници да је А. Б. нижих ин-
телектуалних способности, те да због њеног личног својства – инвалидитета, ни Г. телектуалних способности, те да због њеног личног својства – инвалидитета, ни Г. 
нема капацитете да се стара о детету, због чега је ГЦСР дискриминаторно поступио нема капацитете да се стара о детету, због чега је ГЦСР дискриминаторно поступио 
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према њему и искључио га из вршења родитељског права. Повереница за заштиту према њему и искључио га из вршења родитељског права. Повереница за заштиту 
рав ноправности дала је мишљење да је доношењем одлуке о одређивању привремерав ноправности дала је мишљење да је доношењем одлуке о одређивању привреме-
ног ста ратеља А. у поступку лишења пословне способности, затим доношењем одлуног ста ратеља А. у поступку лишења пословне способности, затим доношењем одлу ке ке 
о од ређивању привременог старатеља малолетном детету А. Б. и Г. А. Х. и доношео од ређивању привременог старатеља малолетном детету А. Б. и Г. А. Х. и доноше-
њем привременог закључка о обезбеђивању смештаја малолетном детету А. и Г. у њем привременог закључка о обезбеђивању смештаја малолетном детету А. и Г. у 
Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, ГЦСР Одељење у Раковици, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, ГЦСР Одељење у Раковици, 
прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације. Због тога је ГЦСР Одељење у прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације. Због тога је ГЦСР Одељење у 
Раковици препоручено да предузме све потребне мере у циљу отклањања последица Раковици препоручено да предузме све потребне мере у циљу отклањања последица 
дискриминаторног поступања према А. и Г. А. Х, као и да убудуће не доноси одлуке дискриминаторног поступања према А. и Г. А. Х, као и да убудуће не доноси одлуке 
којима се крше антидискриминациони прописи.којима се крше антидискриминациони прописи.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. А. Б. и Г. А. Х. из Б. под не ли су при ту жбу про тив Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о-А. Б. и Г. А. Х. из Б. под не ли су при ту жбу про тив Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о-
гра ду, Оде ље ње у Ра ко ви ци, због дис кри ми на тор ног по сту па ња, ко је се огле да у по ста-гра ду, Оде ље ње у Ра ко ви ци, због дис кри ми на тор ног по сту па ња, ко је се огле да у по ста-
вља њу при вре ме ног ста ра те ља А, по ста вља ња при вре ме ног ста ра те ља њи хо вој ма ло-вља њу при вре ме ног ста ра те ља А, по ста вља ња при вре ме ног ста ра те ља њи хо вој ма ло-
лет ној ћер ки, као и због од у зи ма ња де те та и сме шта ња у при хва ти ли ште.лет ној ћер ки, као и због од у зи ма ња де те та и сме шта ња у при хва ти ли ште.

1.2. 1.2. У при ту жби је на ве де но:У при ту жби је на ве де но:

да се А. Б. по ро ди ла у Зе мун ској бол ни ци ..., а да је со ци јал на рад ни ца О. В, ко ја је по-да се А. Б. по ро ди ла у Зе мун ској бол ни ци ..., а да је со ци јал на рад ни ца О. В, ко ја је по-
ста вље на као при вре ме на ста ра тељ ка њи хо вом де те ту, 26. ју на 2014. го ди не до шла у ста вље на као при вре ме на ста ра тељ ка њи хо вом де те ту, 26. ју на 2014. го ди не до шла у 
прат њи ко ле ги ни це С. Н. и слу жбе них ли ца МУП-а и од у зе ла им де те;прат њи ко ле ги ни це С. Н. и слу жбе них ли ца МУП-а и од у зе ла им де те;

да су се слу жбе ни це Цен тра за со ци јал ни рад увре дљи во оп хо ди ле пре ма А. и да је С. Н. да су се слу жбе ни це Цен тра за со ци јал ни рад увре дљи во оп хо ди ле пре ма А. и да је С. Н. 
при ли ком од у зи ма ња де те та уда ри ла по ру ци;при ли ком од у зи ма ња де те та уда ри ла по ру ци;

да је на ини ци ја ти ву Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца из вр ше на оп сер ва ци ја А. Б. на да је на ини ци ја ти ву Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца из вр ше на оп сер ва ци ја А. Б. на 
Кли ни ци за пси хи ја триј ске бо ле сти „Др Ла за Ла за ре вић”, за вре ме ње ног бо рав ка у бол-Кли ни ци за пси хи ја триј ске бо ле сти „Др Ла за Ла за ре вић”, за вре ме ње ног бо рав ка у бол-
ни ци, као и да је утвр ђе но да је А. спо соб на да се ста ра о свом де те ту; ни ци, као и да је утвр ђе но да је А. спо соб на да се ста ра о свом де те ту; 

да А. Б. жи ви у за јед ни ци са су пру гом, у ста ну ко ји је ње го во вла сни штво, а да јој је ре-да А. Б. жи ви у за јед ни ци са су пру гом, у ста ну ко ји је ње го во вла сни штво, а да јој је ре-
ше њем бр. 02-57101-552/14 од 20. фе бру а ра 2014. го ди не од ре ђен при вре ме ни ста ра тељ ше њем бр. 02-57101-552/14 од 20. фе бру а ра 2014. го ди не од ре ђен при вре ме ни ста ра тељ 
у по ступ ку ли ше ња по слов не спо соб но сти и то због, ка ко је на ве де но, „ла ке мен тал не у по ступ ку ли ше ња по слов не спо соб но сти и то због, ка ко је на ве де но, „ла ке мен тал не 
ре тар да ци је”; ре тар да ци је”; 

да је ре ше њем бр. 01-57100-2513/14 од 26. ју на 2014. го ди не ма ло лет ној кћер ки Г. А. Х. да је ре ше њем бр. 01-57100-2513/14 од 26. ју на 2014. го ди не ма ло лет ној кћер ки Г. А. Х. 
и А. Б. по ста вљен при вре ме ни ста ра тељ, уз обра зло же ње да је де те без аде кват ног ро-и А. Б. по ста вљен при вре ме ни ста ра тељ, уз обра зло же ње да је де те без аде кват ног ро-
ди тељ ског ста ра ња, с об зи ром да је код А. Б. утвр ђе на ди јаг но за Ф70 („ла ка мен тал на ди тељ ског ста ра ња, с об зи ром да је код А. Б. утвр ђе на ди јаг но за Ф70 („ла ка мен тал на 
ре тар да ци ја”) и кон ста то ва но је да је упа дљи вог из гле да и по на ша ња, док је отац „не-ре тар да ци ја”) и кон ста то ва но је да је упа дљи вог из гле да и по на ша ња, док је отац „не-
кри ти чан у од но су на здрав стве но ста ње и оп ште спо соб но сти и мо гућ но сти су пру ге, кри ти чан у од но су на здрав стве но ста ње и оп ште спо соб но сти и мо гућ но сти су пру ге, 
као и њи хо ве мо гућ но сти у до ме ну ро ди тељ ског функ ци о ни са ња.”;као и њи хо ве мо гућ но сти у до ме ну ро ди тељ ског функ ци о ни са ња.”;

да је при вре ме ним за кључ ком Цен тра за со ци јал ни рад Р. од 26. ју на 2014. го ди не, ма ло-да је при вре ме ним за кључ ком Цен тра за со ци јал ни рад Р. од 26. ју на 2014. го ди не, ма ло-
лет ном де те ту А. Б. и Г. А. Х. обез бе ђен хи тан сме штај у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це лет ном де те ту А. Б. и Г. А. Х. обез бе ђен хи тан сме штај у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це 
и омла ди не у Бе о гра ду;и омла ди не у Бе о гра ду;

да је А. Б. дис кри ми ни са на на осно ву ин ва ли ди те та, а да је Г. А. Х. дис кри ми ни сан на да је А. Б. дис кри ми ни са на на осно ву ин ва ли ди те та, а да је Г. А. Х. дис кри ми ни сан на 
осно ву на ци о нал не при пад но сти и др жа вљан ства.осно ву на ци о нал не при пад но сти и др жа вљан ства.
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1.3. 1.3. Уз при ту жбу су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: 1) от пу сна ли ста А. Б. КБЦ Зе мун од 26. ју-Уз при ту жбу су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: 1) от пу сна ли ста А. Б. КБЦ Зе мун од 26. ју-
на 2014. го ди не, 2) ре ше ње Град ског цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца од 20. фе бру а-на 2014. го ди не, 2) ре ше ње Град ског цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца од 20. фе бру а-
ра 2014. го ди не, 3) ре ше ње Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца од 26. ју на 2014. го ди не, ра 2014. го ди не, 3) ре ше ње Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца од 26. ју на 2014. го ди не, 
4) при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца 4) при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца 
од 26. ју на 2014. го ди не, 5) жал ба А. Б. на ре ше ње од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, 6) из-од 26. ју на 2014. го ди не, 5) жал ба А. Б. на ре ше ње од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, 6) из-
ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте Кли ни ке „др Ла за Ла за ре вић” од 20. ју на 2014. го ди не, 7) ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте Кли ни ке „др Ла за Ла за ре вић” од 20. ју на 2014. го ди не, 7) 
ре ше ње Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 18. ју на 2013. го-ре ше ње Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 18. ју на 2013. го-
ди не, 8) ре ше ње Ди рек ци је фон да од 28. но вем бра 2013. го ди не, 9) на лаз и ми шље ње ди не, 8) ре ше ње Ди рек ци је фон да од 28. но вем бра 2013. го ди не, 9) на лаз и ми шље ње 
пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не, 10) ме ди цин ска до ку мен та ци ја А. Б. ко ја се пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не, 10) ме ди цин ска до ку мен та ци ја А. Б. ко ја се 
од но си на пе ри од ра ног де тињ ства (1993. и 1994. го ди на) и 11) ди пло ма А. Б. о сте че-од но си на пе ри од ра ног де тињ ства (1993. и 1994. го ди на) и 11) ди пло ма А. Б. о сте че-
ном сред њем обра зо ва њу. ном сред њем обра зо ва њу. 

1.4. 1.4. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да су А. Б. и њен су пруг Г. А. Х. под-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да су А. Б. и њен су пруг Г. А. Х. под-
не ли две при ту жбе, те има ју ћи у ви ду да су обе при ту жбе под не те про тив Цен тра за не ли две при ту жбе, те има ју ћи у ви ду да су обе при ту жбе под не те про тив Цен тра за 
со ци јал ни рад Ра ко ви ца и да се при ту жбе за сни ва ју на слич ном чи ње нич ном ста њу, са-со ци јал ни рад Ра ко ви ца и да се при ту жбе за сни ва ју на слич ном чи ње нич ном ста њу, са-
гла сно чл. 40. ст. 4. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у ве зи са чл. 117. За ко на о оп штем гла сно чл. 40. ст. 4. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у ве зи са чл. 117. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гла сник РС”, бр. 30/2010), управ ном по ступ ку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гла сник РС”, бр. 30/2010), 
пред ме ти су спо је ни и спро ве ден је је дин ствен по сту пак. пред ме ти су спо је ни и спро ве ден је је дин ствен по сту пак. 

1.5. 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. 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,4. и чл. 37. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је,3838 за тра же но је из ја шње ње од Град- за тра же но је из ја шње ње од Град-
ског цен тра за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци. ског цен тра за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци. 

1.6. 1.6. У из ја шње њу Град ског цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, као и до пу ни из ја шње ња од 9. У из ја шње њу Град ског цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, као и до пу ни из ја шње ња од 9. 
ок то бра 2014. го ди не, из ме ђу оста лог, на ве де но је:ок то бра 2014. го ди не, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је ор ган ста ра тељ ства у овом пред ме ту по сту пио у скла ду са сво јим за кон ским овла-да је ор ган ста ра тељ ства у овом пред ме ту по сту пио у скла ду са сво јим за кон ским овла-
шће њи ма, по шту ју ћи стан дар де и про це ду ре струч ног ра да, де фи ни са не за кон ским и шће њи ма, по шту ју ћи стан дар де и про це ду ре струч ног ра да, де фи ни са не за кон ским и 
под за кон ским ак ти ма;под за кон ским ак ти ма;

да је и Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња у ми шље њу од да је и Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња у ми шље њу од 
4. ју ла 2014. го ди не кон ста то ва ло да је оправ дан при вре ме ни сме штај ма ло лет ног де те-4. ју ла 2014. го ди не кон ста то ва ло да је оправ дан при вре ме ни сме штај ма ло лет ног де те-
та А. Б. и Г. А. Х.;та А. Б. и Г. А. Х.;

да је у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2011. го ди не до 1. ав гу ста 2014. Цен тар за со ци јал ни рад у да је у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2011. го ди не до 1. ав гу ста 2014. Цен тар за со ци јал ни рад у 
Ра ко ви ци по кре нуо по сту пак за ли ше ње по слов не спо соб но сти пре ма 58 ли ца, из број-Ра ко ви ци по кре нуо по сту пак за ли ше ње по слов не спо соб но сти пре ма 58 ли ца, из број-
них раз ло га, а нај че шће због да ва ња пред ло га ле ка ра не у роп си хи ја тра о по сто ја њу по-них раз ло га, а нај че шће због да ва ња пред ло га ле ка ра не у роп си хи ја тра о по сто ја њу по-
тре бе за по кре та њем по ступ ка про це не по слов не спо соб но сти;тре бе за по кре та њем по ступ ка про це не по слов не спо соб но сти;

да је ово оде ље ње у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2011. го ди не до 1. ав гу ста 2014. го ди не сме-да је ово оде ље ње у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2011. го ди не до 1. ав гу ста 2014. го ди не сме-
сти ло 34 де це у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не Бе о град, а да су раз ло зи сти ло 34 де це у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не Бе о град, а да су раз ло зи 
за сме штај де це де фи ни са ни По ро дич ним за ко ном и од ред ба ма ко је се од но се на на си-за сме штај де це де фи ни са ни По ро дич ним за ко ном и од ред ба ма ко је се од но се на на си-
ље у по ро ди ци, зло ста вља ње де це и гру бо за не ма ри ва ње ма ло лет не де це, спре че но сти ље у по ро ди ци, зло ста вља ње де це и гру бо за не ма ри ва ње ма ло лет не де це, спре че но сти 
у вр ше њу ро ди тељ ског пра ва итд.у вр ше њу ро ди тељ ског пра ва итд.

да се А. Б. на ла зи на еви ден ци ји оде ље ња од апри ла 2013. го ди не, по А. усме ном зах те-да се А. Б. на ла зи на еви ден ци ји оде ље ња од апри ла 2013. го ди не, по А. усме ном зах те-
ву за ма те ри јал ну по моћ, те ка ко је при јем ни рад ник том при ли ком при ме тио да А. де-ву за ма те ри јал ну по моћ, те ка ко је при јем ни рад ник том при ли ком при ме тио да А. де-
лу је као ли це са по те шко ћа ма у функ ци о ни са њу, на при је му је отво рен зах тев за за шти ту лу је као ли це са по те шко ћа ма у функ ци о ни са њу, на при је му је отво рен зах тев за за шти ту 
пу но лет ног ли ца;пу но лет ног ли ца;

38 „Сл. гласник РС”, бр. 22/09
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да је раз го вор нај пре оба вљен са А. та да шњим ве ре ни ком, Г., ко ји је сво је из ла га ње фо-да је раз го вор нај пре оба вљен са А. та да шњим ве ре ни ком, Г., ко ји је сво је из ла га ње фо-
ку си рао на пи та ње А. ста на на Во ждов цу (...), где је она жи ве ла пре не го што се пре се ли-ку си рао на пи та ње А. ста на на Во ждов цу (...), где је она жи ве ла пре не го што се пре се ли-
ла код ње га;ла код ње га;

да је то ком раз го во ра са А. уоче но да је у из ла га њу пре оп шир на, да ни је фо ку си ра на, да да је то ком раз го во ра са А. уоче но да је у из ла га њу пре оп шир на, да ни је фо ку си ра на, да 
не одр жа ва па жњу, не одва ја бит но од не бит ног, а це ло куп на вер ба ли за ци ја упу ћу је на не одр жа ва па жњу, не одва ја бит но од не бит ног, а це ло куп на вер ба ли за ци ја упу ћу је на 
сни же не ин те лек ту ал не ка па ци те те;сни же не ин те лек ту ал не ка па ци те те;

да је у оде ље ње до шао М. Д, А. те ча, ко ји је на вео да је А. жи ве ла са ма у ста ну, да је стан да је у оде ље ње до шао М. Д, А. те ча, ко ји је на вео да је А. жи ве ла са ма у ста ну, да је стан 
био из у зет но хи ги јен ски за пу штен, без стру је, те ка ко ни је има ла ни ка квих при хо да он је, био из у зет но хи ги јен ски за пу штен, без стру је, те ка ко ни је има ла ни ка квих при хо да он је, 
за јед но са сво јом су пру гом, А. тет ком, по ма гао у хра ни. Ис та као је, та ко ђе, да је А. на гло за јед но са сво јом су пру гом, А. тет ком, по ма гао у хра ни. Ис та као је, та ко ђе, да је А. на гло 
пре ки ну ла кон такт са њи ма и по но во се ја ви ла на кон го ди ну да на, ка да су ус по ста ви ли пре ки ну ла кон такт са њи ма и по но во се ја ви ла на кон го ди ну да на, ка да су ус по ста ви ли 
кон такт и упо зна ли Г.;кон такт и упо зна ли Г.;

да је Цен тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца тра жио од А. и Г. да до ста ве до ку мен та ци ју за да је Цен тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца тра жио од А. и Г. да до ста ве до ку мен та ци ју за 
ма те ри јал ну по др шку, те је на тај на чин од А. и при ба вље на ме ди цин ска до ку мен та ци ја ма те ри јал ну по др шку, те је на тај на чин од А. и при ба вље на ме ди цин ска до ку мен та ци ја 
ко ја се од но си на пе ри од ра ног де тињ ства, из 1993. и 1994. го ди не;ко ја се од но си на пе ри од ра ног де тињ ства, из 1993. и 1994. го ди не;

да је ра ди про це не А. по тре ба оба вљен раз го вор и са А. се стром М, ко ја је об ја сни ла да да је ра ди про це не А. по тре ба оба вљен раз го вор и са А. се стром М, ко ја је об ја сни ла да 
су ро ди те љи не ги ра ли по сто ја ње про бле ма код А, об у ста ви ли по сту пак за ње ну ка те го-су ро ди те љи не ги ра ли по сто ја ње про бле ма код А, об у ста ви ли по сту пак за ње ну ка те го-
ри за ци ју и ин си сти ра ли да А. иде у ре дов ну шко лу;ри за ци ју и ин си сти ра ли да А. иде у ре дов ну шко лу;

да се да ља са рад ња и ко му ни ка ци ја из ме ђу А. и Г. и ор га на ста ра тељ ства од ви ја уз те-да се да ља са рад ња и ко му ни ка ци ја из ме ђу А. и Г. и ор га на ста ра тељ ства од ви ја уз те-
шко ће, да је са обо ма оба вље но не ко ли ко мо ти ва ци о них раз го во ра у ци љу по бољ ша ња шко ће, да је са обо ма оба вље но не ко ли ко мо ти ва ци о них раз го во ра у ци љу по бољ ша ња 
са рад ње, ка ко би се за А. при ку пи ла по треб на до ку мен та ци ја на осно ву ко је мо же да са рад ње, ка ко би се за А. при ку пи ла по треб на до ку мен та ци ја на осно ву ко је мо же да 
оства ри пра ва из до ме на со ци јал не за шти те;оства ри пра ва из до ме на со ци јал не за шти те;

да је оба вље на и не на ја вље на те рен ска по се та, при ли ком ко је је А. би ла пре на гла ше ног да је оба вље на и не на ја вље на те рен ска по се та, при ли ком ко је је А. би ла пре на гла ше ног 
по зи тив ног рас по ло же ња и гр ли ла се са струч ним рад ни ци ма („ле пљи во по на ша ње”). по зи тив ног рас по ло же ња и гр ли ла се са струч ним рад ни ци ма („ле пљи во по на ша ње”). 
Су пру жни ци су ин фор ми са ни да је по треб но да на ста ве са рад њу са цен тром ком пле ти-Су пру жни ци су ин фор ми са ни да је по треб но да на ста ве са рад њу са цен тром ком пле ти-
ра њем ра ни је тра же не до ку мен та ци је, из ко је ће се це ни ти мо гућ ност са оства ри ва ње ра њем ра ни је тра же не до ку мен та ци је, из ко је ће се це ни ти мо гућ ност са оства ри ва ње 
пра ва за нов ча ну со ци јал ну по моћ;пра ва за нов ча ну со ци јал ну по моћ;

да су Г. и А. до ста ви ли ре ше ње ко јим је А. од би је на за по ро дич ну пен зи ју, да је ор ган ста-да су Г. и А. до ста ви ли ре ше ње ко јим је А. од би је на за по ро дич ну пен зи ју, да је ор ган ста-
ра тељ ства са знао да је А. труд на, а с об зи ром да не ма при хо де, у фе бру а ру 2014. го ди не ра тељ ства са знао да је А. труд на, а с об зи ром да не ма при хо де, у фе бру а ру 2014. го ди не 
при зна то јој је пра во на НСП и јед но крат ну нов ча ну по моћ од 10.000 ди на ра;при зна то јој је пра во на НСП и јед но крат ну нов ча ну по моћ од 10.000 ди на ра;

да је у фе бру а ру 2014. го ди не струч ни тим Оде ље ња у Ра ко ви ци са чи нио на лаз и ми-да је у фе бру а ру 2014. го ди не струч ни тим Оде ље ња у Ра ко ви ци са чи нио на лаз и ми-
шље ње на осно ву це ло куп них А. ак ту ел них со ци јал них и по ро дич них окол но сти, на кон шље ње на осно ву це ло куп них А. ак ту ел них со ци јал них и по ро дич них окол но сти, на кон 
че га је за у зео струч ни став да се за А. Б. по кре не по сту пак про це не по слов не спо соб но-че га је за у зео струч ни став да се за А. Б. по кре не по сту пак про це не по слов не спо соб но-
сти и да јој се од ре ди при вре ме ни ста ра тељ. Пред лог за ли ше ње по слов не спо соб но сти сти и да јој се од ре ди при вре ме ни ста ра тељ. Пред лог за ли ше ње по слов не спо соб но сти 
под нет је Дру гом основ ном су ду у Бе о гра ду, 20. фе бру а ра 2014. го ди не;под нет је Дру гом основ ном су ду у Бе о гра ду, 20. фе бру а ра 2014. го ди не;

да је А. под не ла жал бу на ре ше ње о по ста вља њу при вре ме ног ста ра те ља, али је ми ни-да је А. под не ла жал бу на ре ше ње о по ста вља њу при вре ме ног ста ра те ља, али је ми ни-
стар ство од би ло жал бу као нео сно ва ну;стар ство од би ло жал бу као нео сно ва ну;

да се у то ку пре на тал ног жи во та но во ро ђен че та, у скло пу спро во ђе ња ста ра тељ ске за-да се у то ку пре на тал ног жи во та но во ро ђен че та, у скло пу спро во ђе ња ста ра тељ ске за-
шти те мај ке де те та, Слу жба за за шти ту од ра слих и ста рих обра ти ла пи са ним пу тем и ле-шти те мај ке де те та, Слу жба за за шти ту од ра слих и ста рих обра ти ла пи са ним пу тем и ле-
ка ру ги не ко ло гу, ко ји је у Дис пан зе ру за же не ДЗ Во ждо вац во дио А. труд но ћу. Та ко ђе је ка ру ги не ко ло гу, ко ји је у Дис пан зе ру за же не ДЗ Во ждо вац во дио А. труд но ћу. Та ко ђе је 
оба вљен и те ле фон ски раз го вор са док тор ком ко ја је на ве ла да је А. са ве то ван и пре кид оба вљен и те ле фон ски раз го вор са док тор ком ко ја је на ве ла да је А. са ве то ван и пре кид 
труд но ће, али да ће се о овој по тре би зна ти тек на кон кор до цен те зе;труд но ће, али да ће се о овој по тре би зна ти тек на кон кор до цен те зе;
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да је А. ор га ну ста ра тељ ства по ка за ла упут за пре глед ра ди утвр ђи ва ња евен ту ал них да је А. ор га ну ста ра тељ ства по ка за ла упут за пре глед ра ди утвр ђи ва ња евен ту ал них 
ано ма ли ја код бе бе, да је та да до го во ре но да им до ста ви на лаз, ме ђу тим, на кон до го-ано ма ли ја код бе бе, да је та да до го во ре но да им до ста ви на лаз, ме ђу тим, на кон до го-
во ра, А. и Г. се ви ше ни су ја вља ли;во ра, А. и Г. се ви ше ни су ја вља ли;

да 9. ма ја 2014. го ди не, при ли ком те рен ске по се те при вре ме ног ста ра те ља и во ди те ља да 9. ма ја 2014. го ди не, при ли ком те рен ске по се те при вре ме ног ста ра те ља и во ди те ља 
слу ча ја, ни ко ни је отво рио вра та, иако се по шу мо ви ма и гла со ви ма из ста на сте као ути-слу ча ја, ни ко ни је отво рио вра та, иако се по шу мо ви ма и гла со ви ма из ста на сте као ути-
сак да у ње му не ко бо ра ви;сак да у ње му не ко бо ра ви;

да се по оба ве ште њу КБЦ Зе мун од 17. ју на 2014. го ди не у рад на овом пред ме ту укљу чи ла и да се по оба ве ште њу КБЦ Зе мун од 17. ју на 2014. го ди не у рад на овом пред ме ту укљу чи ла и 
Слу жба за за шти ту де це и мла дих, јер је со ци јал на рад ни ца КБЦ Зе мун оба ве сти ла Цен тар Слу жба за за шти ту де це и мла дих, јер је со ци јал на рад ни ца КБЦ Зе мун оба ве сти ла Цен тар 
за со ци јал ни рад да се у њи хо вом по ро ди ли шту по ро ди ла А. Б. и да су то ком раз го во ра са за со ци јал ни рад да се у њи хо вом по ро ди ли шту по ро ди ла А. Б. и да су то ком раз го во ра са 
њом до шли до ин фор ма ци ја да је ли це под ста ра тељ ством, да је на по ро ђа ју би ла вид но њом до шли до ин фор ма ци ја да је ли це под ста ра тељ ством, да је на по ро ђа ју би ла вид но 
уз не ми ре на и из ме ње ног пси хич ког ста ња, о че му су до ста ви ли из ве штај не у ро ло га;уз не ми ре на и из ме ње ног пси хич ког ста ња, о че му су до ста ви ли из ве штај не у ро ло га;

да је на кон овог оба ве ште ња струч ни тим Оде ље ња Ра ко ви ца, у са ста ву со ци јал ни рад-да је на кон овог оба ве ште ња струч ни тим Оде ље ња Ра ко ви ца, у са ста ву со ци јал ни рад-
ник, пси хо лог, пе да гог и прав ник, за по чео струч ни по сту пак и про цес про це не ста ту са и ник, пси хо лог, пе да гог и прав ник, за по чео струч ни по сту пак и про цес про це не ста ту са и 
по тре ба но во ро ђен че та, као и спо соб ност ро ди те ља, ка ко по на о соб, та ко и као па ра, за по тре ба но во ро ђен че та, као и спо соб ност ро ди те ља, ка ко по на о соб, та ко и као па ра, за 
вр ше ње ро ди тељ ског пра ва;вр ше ње ро ди тељ ског пра ва;

да је због по тре бе про це не пси хич ког ста ња у ко јем се мај ка на ла зи ла, за тра жен и пре-да је због по тре бе про це не пси хич ког ста ња у ко јем се мај ка на ла зи ла, за тра жен и пре-
глед пси хи ја тра ко ји је и оба вљен код не у роп си хи ја тра на Кли ни ци за не у роп си хи ја триј-глед пси хи ја тра ко ји је и оба вљен код не у роп си хи ја тра на Кли ни ци за не у роп си хи ја триј-
ске бо ле сти „Др Ла за Ла за ре вић”;ске бо ле сти „Др Ла за Ла за ре вић”;

да је при ли ком овог пре гле да, 20. ју на 2014. го ди не убе ле же на ди јаг но за Ф70 („ла ка да је при ли ком овог пре гле да, 20. ју на 2014. го ди не убе ле же на ди јаг но за Ф70 („ла ка 
мен тал на ре тар да ци ја”) и кон ста то ва но да мај ка и да ље тре ба да иде на кон трол не пре-мен тал на ре тар да ци ја”) и кон ста то ва но да мај ка и да ље тре ба да иде на кон трол не пре-
гле де у ДЗ Во ждо вац, уз над зор и кон тро лу цен тра за со ци јал ни рад, а да се пре ма ви ђе-гле де у ДЗ Во ждо вац, уз над зор и кон тро лу цен тра за со ци јал ни рад, а да се пре ма ви ђе-
њу ле ка ра код А. „не ре ги стру је про дук тив на симп то ма то ло ги ја”;њу ле ка ра код А. „не ре ги стру је про дук тив на симп то ма то ло ги ја”;

да су то ком А. бо рав ка у по ро ди ли шту са њом оба вље ни раз го во ри 19. ју на и 26. ју на да су то ком А. бо рав ка у по ро ди ли шту са њом оба вље ни раз го во ри 19. ју на и 26. ју на 
2014. го ди не, а да су по да ци о А. са ку пље ни и од ме ди цин ског осо бља, ко је је има ло 2014. го ди не, а да су по да ци о А. са ку пље ни и од ме ди цин ског осо бља, ко је је има ло 
при ли ке да по сма тра А. др жа ње пре ма бе би. Њи хо во је за па жа ње да је мај ка не жна при ли ке да по сма тра А. др жа ње пре ма бе би. Њи хо во је за па жа ње да је мај ка не жна 
пре ма де те ту, али да се од но си пре ма бе би „као да је лут ка” и да ла ко по ме ра па жњу са пре ма де те ту, али да се од но си пре ма бе би „као да је лут ка” и да ла ко по ме ра па жњу са 
бе бе на дру ге са др жа је;бе бе на дру ге са др жа је;

да је про це на оче вих спо соб но сти да од го во ри на по тре бе но во ро ђен че та, да успе шно да је про це на оче вих спо соб но сти да од го во ри на по тре бе но во ро ђен че та, да успе шно 
по др жи и над зи ре мај ку о ње ној бри зи о де те ту и да са ра ђу је са ор га ном ста ра тељ ства по др жи и над зи ре мај ку о ње ној бри зи о де те ту и да са ра ђу је са ор га ном ста ра тељ ства 
спро ве де на при ли ком три раз го во ра са Г., ко ја су оба вље на у цен тру, при ли ком те рен ске спро ве де на при ли ком три раз го во ра са Г., ко ја су оба вље на у цен тру, при ли ком те рен ске 
по се те у ње го вом ста ну и за вре ме бо рав ка мај ке и бе бе у по ро ди ли шту;по се те у ње го вом ста ну и за вре ме бо рав ка мај ке и бе бе у по ро ди ли шту;

да су то ком овог струч ног по ступ ка за шти те де те та, од Г. при ба вље не сле де ће ин фор-да су то ком овог струч ног по ступ ка за шти те де те та, од Г. при ба вље не сле де ће ин фор-
ма ци је: ис ка зи о то ме да је: „мај ка па мет на и здра ва, да не тре ба да иде код ле ка ра, да ма ци је: ис ка зи о то ме да је: „мај ка па мет на и здра ва, да не тре ба да иде код ле ка ра, да 
раз ми шља о све му, да он мо же да бри не о А. и бе би”, да је у дру гом мо мен ту на во дио раз ми шља о све му, да он мо же да бри не о А. и бе би”, да је у дру гом мо мен ту на во дио 
да је он тај ко ји се бри не о А., да у ку ћи све сам ра ди, чи сти, одр жа ва до ма ћин ство, да су да је он тај ко ји се бри не о А., да у ку ћи све сам ра ди, чи сти, одр жа ва до ма ћин ство, да су 
ве ћи на љу ди као и А. сни же них по тен ци ја ла „сви смо ми ла ка мен тал на и по не кад и ви ве ћи на љу ди као и А. сни же них по тен ци ја ла „сви смо ми ла ка мен тал на и по не кад и ви 
и ја” (по ка зу ју ћи на чла но ве ти ма). Те рен ском по се том је кон ста то ва но да је отац при ба-и ја” (по ка зу ју ћи на чла но ве ти ма). Те рен ском по се том је кон ста то ва но да је отац при ба-
вио кре ве тац, по сте љи ну и не ке основ не ства ри за бе бу, док је стан пре на тр пан ко фе ри-вио кре ве тац, по сте љи ну и не ке основ не ства ри за бе бу, док је стан пре на тр пан ко фе ри-
ма на сла га ним на ор ма ни ма до пла фо на, да је хи ги је на на ни жем ни воу-сла ба све тлост ма на сла га ним на ор ма ни ма до пла фо на, да је хи ги је на на ни жем ни воу-сла ба све тлост 
(мрач но), нео кре че но;(мрач но), нео кре че но;

да отац не ма ис ку ство за бри гу о де те ту ни ског ка лен дар ског уз ра ста и по ка зу је сни же ну да отац не ма ис ку ство за бри гу о де те ту ни ског ка лен дар ског уз ра ста и по ка зу је сни же ну 
сен зи тив ност на зна че ње ру ти на не ге у сва ко днев ној бри зи о де те ту (без бе дан кре ве тић, сен зи тив ност на зна че ње ру ти на не ге у сва ко днев ној бри зи о де те ту (без бе дан кре ве тић, 
хра ње ње, ку па ње, пре свла че ње, емо тив на си гур ност, успе шно чи та ње бе би них сиг на ла);хра ње ње, ку па ње, пре свла че ње, емо тив на си гур ност, успе шно чи та ње бе би них сиг на ла);
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да је из ова квих на ла за за кљу че но да отац не ма ре а ли стич не пред ста ве о не зи бе бе, да да је из ова квих на ла за за кљу че но да отац не ма ре а ли стич не пред ста ве о не зи бе бе, да 
не кри тич но го во ри о ин те лек ту ал ном и емо тив ном функ ци о ни са њу мај ке, јер је очи-не кри тич но го во ри о ин те лек ту ал ном и емо тив ном функ ци о ни са њу мај ке, јер је очи-
глед но утвр ђе но да је она ни жих ин те лек ту ал них спо соб но сти, те да пре ма ми шље њу глед но утвр ђе но да је она ни жих ин те лек ту ал них спо соб но сти, те да пре ма ми шље њу 
пси хо ло га цен тра, на кон из вр ше ног те сти ра ња „отац не ма ка па ци те те да се са мо стал но пси хо ло га цен тра, на кон из вр ше ног те сти ра ња „отац не ма ка па ци те те да се са мо стал но 
ста ра о но во ро ђен че ту, да ис по ља ва ма ни пу ла тив не тен ден ци је у по на ша њу и да ис по-ста ра о но во ро ђен че ту, да ис по ља ва ма ни пу ла тив не тен ден ци је у по на ша њу и да ис по-
ља ва озби љан не до ста так ем па ти је и од го вор но сти у од но су на су пру гу и де те, по себ но ља ва озби љан не до ста так ем па ти је и од го вор но сти у од но су на су пру гу и де те, по себ но 
има ју ћи у ви ду здрав стве ни ста тус де те та”;има ју ћи у ви ду здрав стве ни ста тус де те та”;

да су при ја ва бо рав ка и ре гу ли сан ста тус стал но на ста ње ног стран ца узе ти као ре ле вант-да су при ја ва бо рав ка и ре гу ли сан ста тус стал но на ста ње ног стран ца узе ти као ре ле вант-
ни по да ци у про це њи ва њу оче вих ро ди тељ ских спо соб но сти;ни по да ци у про це њи ва њу оче вих ро ди тељ ских спо соб но сти;

да то што је отац стра ни др жа вља нин ни је би ло од ути ца ја на од лу ку ор га на ста ра тељ-да то што је отац стра ни др жа вља нин ни је би ло од ути ца ја на од лу ку ор га на ста ра тељ-
ства у од но су на вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, али је ова чи ње ни ца узе та у об зир при ства у од но су на вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, али је ова чи ње ни ца узе та у об зир при 
про це ни мре жа по др шке за оба ро ди те ља, чи ја је по ро дич на за јед ни ца про це ње на као про це ни мре жа по др шке за оба ро ди те ља, чи ја је по ро дич на за јед ни ца про це ње на као 
ри зич на за по зи ци ју изо ло ва но сти у фа ми ли јар ној и ши рој дру штве ној сре ди ни и са сла-ри зич на за по зи ци ју изо ло ва но сти у фа ми ли јар ној и ши рој дру штве ној сре ди ни и са сла-
бо из гра ђе ном по др шком не по сред ног со ци јал ног ми љеа;бо из гра ђе ном по др шком не по сред ног со ци јал ног ми љеа;

да је су мар на про це на ти ма Оде ље ња Ра ко ви ца би ла да се ви ђе ње ор га на ста ра тељ ства да је су мар на про це на ти ма Оде ље ња Ра ко ви ца би ла да се ви ђе ње ор га на ста ра тељ ства 
и ро ди те ља у по гле ду ор га ни зо ва ња бри ге о де те ту раз ли ку ју, с об зи ром да су ро ди те љи и ро ди те ља у по гле ду ор га ни зо ва ња бри ге о де те ту раз ли ку ју, с об зи ром да су ро ди те љи 
сма тра ли да мо гу да се бри ну о но во ро ђен че ту, док је за кљу чак и ми шље ње струч ног сма тра ли да мо гу да се бри ну о но во ро ђен че ту, док је за кљу чак и ми шље ње струч ног 
ти ма био „да по сто ји озби љан ри зик по здра вље и без бед ност де те та уко ли ко би се ро-ти ма био „да по сто ји озби љан ри зик по здра вље и без бед ност де те та уко ли ко би се ро-
ди те љи ма омо гу ћи ло да вр ше сво је ро ди тељ ске уло ге и да не по се ду ју аде кват не ро ди-ди те љи ма омо гу ћи ло да вр ше сво је ро ди тељ ске уло ге и да не по се ду ју аде кват не ро ди-
тељ ске ве шти не и спо соб но сти за не гу но во ро ђен че та”;тељ ске ве шти не и спо соб но сти за не гу но во ро ђен че та”;

да је при ли ком раз ма тра ња спо соб но сти ро ди те ља да од го во ре на по др жа ва ју ћи са ве-да је при ли ком раз ма тра ња спо соб но сти ро ди те ља да од го во ре на по др жа ва ју ћи са ве-
то дав но-те ра пе ут ски рад пре ваг ну ло ста но ви ште пре ма ко јем мај ка не рас по ла же ин те-то дав но-те ра пе ут ски рад пре ваг ну ло ста но ви ште пре ма ко јем мај ка не рас по ла же ин те-
лек ту ал ним пред у сло ви ма по треб ним за успе шан трет ман код по ро дич ног те ра пе у та, а лек ту ал ним пред у сло ви ма по треб ним за успе шан трет ман код по ро дич ног те ра пе у та, а 
да отац, ти ме што у кон так ту са струч ним рад ни ци ма цен тра ис по ља ва по на ша ње ко је да отац, ти ме што у кон так ту са струч ним рад ни ци ма цен тра ис по ља ва по на ша ње ко је 
је про це ње но као иг но ри са ње мај чи них те шко ћа у ње ном укуп ном пси хич ком и со ци јал-је про це ње но као иг но ри са ње мај чи них те шко ћа у ње ном укуп ном пси хич ком и со ци јал-
ном функ ци о ни са њу и ти ме што те жи со ци јал но по жељ ним од го во ри ма и у тест си ту а-ном функ ци о ни са њу и ти ме што те жи со ци јал но по жељ ним од го во ри ма и у тест си ту а-
ци ји на ги ње ди си му ла тив ним од брам бе ним ма не ври ма, не ис по ља ва став мо ти ва ци је ци ји на ги ње ди си му ла тив ним од брам бе ним ма не ври ма, не ис по ља ва став мо ти ва ци је 
за про ме ном, ко ји је по тре бан за уче шће у про це су те ра пиј ског трет ма на;за про ме ном, ко ји је по тре бан за уче шће у про це су те ра пиј ског трет ма на;

да је струч но уве ре ње ор га на ста ра тељ ства да је мај ка из ра зи то де ти ња ста (ин фан тил на да је струч но уве ре ње ор га на ста ра тељ ства да је мај ка из ра зи то де ти ња ста (ин фан тил на 
у по на ша њу), да њен ка лен дар ски уз раст ни је пра ћен за тај уз раст оче ки ва ним ни во ом у по на ша њу), да њен ка лен дар ски уз раст ни је пра ћен за тај уз раст оче ки ва ним ни во ом 
укуп ног пси хич ког раз во ја и да мај ка не по се ду је ка па ци те те за са мо стал ну бри гу о но во-укуп ног пси хич ког раз во ја и да мај ка не по се ду је ка па ци те те за са мо стал ну бри гу о но во-
ро ђен че ту, док је отац ис по љио ста во ве и по на ша ње ко ји ука зу ју да је ње го во по ве ре ње ро ђен че ту, док је отац ис по љио ста во ве и по на ша ње ко ји ука зу ју да је ње го во по ве ре ње 
у мај чи не ро ди тељ ске спо соб но сти су бјек тив но и са ква ли те том иг но ри са ња ње них те-у мај чи не ро ди тељ ске спо соб но сти су бјек тив но и са ква ли те том иг но ри са ња ње них те-
шко ћа у уче њу;шко ћа у уче њу;

да је бо ја зан да би због ова квог оче вог не кри тич ког по уз да ња у спо соб но сти мај ке био да је бо ја зан да би због ова квог оче вог не кри тич ког по уз да ња у спо соб но сти мај ке био 
при су тан ри зик од из о стан ка кон ти ну и те та и од го ва ра ју ћег ква ли те та у ње го вом над зо-при су тан ри зик од из о стан ка кон ти ну и те та и од го ва ра ју ћег ква ли те та у ње го вом над зо-
ру над мај чи ном бри гом о но во ро ђен че ту што би у не ком кри тич ном мо мен ту мо гло да ру над мај чи ном бри гом о но во ро ђен че ту што би у не ком кри тич ном мо мен ту мо гло да 
угро зи без бед ност, здра вље, си гур ност, а у крај њем слу ча ју и жи вот по себ но ра њи вог, угро зи без бед ност, здра вље, си гур ност, а у крај њем слу ча ју и жи вот по себ но ра њи вог, 
не у ро ло шки из ме ње ног но во ро ђен че та;не у ро ло шки из ме ње ног но во ро ђен че та;

да је А., при ли ком от пу ста из бол ни це, ор ган ста ра тељ ства са оп штио од лу ку у ве зи збри-да је А., при ли ком от пу ста из бол ни це, ор ган ста ра тељ ства са оп штио од лу ку у ве зи збри-
ња ва ња де те та, да је А. нај пре од ре а го ва ла не ги ра њем: „Не, не, па Г. је кре нуо од ку ће са ња ва ња де те та, да је А. нај пре од ре а го ва ла не ги ра њем: „Не, не, па Г. је кре нуо од ку ће са 
но сиљ ком и ми во ди мо де те ку ћи”, да би се по том рас пла ка ла, а за тим из та квог емо тив-но сиљ ком и ми во ди мо де те ку ћи”, да би се по том рас пла ка ла, а за тим из та квог емо тив-
ног ста ња по сле пар ми ну та ка да је угле да ла су пру га раз дра га но ско чи ла ње му у за гр љај ног ста ња по сле пар ми ну та ка да је угле да ла су пру га раз дра га но ско чи ла ње му у за гр љај 
и пи та ла га где је до са да, шта јој је до нео да об у че и пред ла га ла да иду код тет ке;и пи та ла га где је до са да, шта јој је до нео да об у че и пред ла га ла да иду код тет ке;
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да су при от пу сту де те та из по ро ди ли шта 26. ју на 2014. го ди не, струч ни рад ни ци пре у зе-да су при от пу сту де те та из по ро ди ли шта 26. ју на 2014. го ди не, струч ни рад ни ци пре у зе-
ли де те од ме ди цин ског осо бља, те су на во ди у при ту жби „да су оте ли де те из на руч ја” ли де те од ме ди цин ског осо бља, те су на во ди у при ту жби „да су оте ли де те из на руч ја” 
у це ло сти нео сно ва ни;у це ло сти нео сно ва ни;

да је от пу сту А. из по ро ди ли шта при су ство ва ла и С. К, при вре ме на ста ра тељ ка, ко ја се да је от пу сту А. из по ро ди ли шта при су ство ва ла и С. К, при вре ме на ста ра тељ ка, ко ја се 
са гла си ла са от пу стом мај ке из бол ни це и има ла пот пу ни увид у ток до га ђа ја;са гла си ла са от пу стом мај ке из бол ни це и има ла пот пу ни увид у ток до га ђа ја;

да су се ро ди те љи жа ли ли на ре ше ње о при вре ме ном ста ра тељ ству над њи хо вом ћер-да су се ро ди те љи жа ли ли на ре ше ње о при вре ме ном ста ра тељ ству над њи хо вом ћер-
ком С. и на при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја, али је ове жал бе дру го сте пе-ком С. и на при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја, али је ове жал бе дру го сте пе-
ни ор ган од био као нео сно ва не;ни ор ган од био као нео сно ва не;

да су у ре ше њи ма од 20. фе бру а ра и 26. ју на 2014. го ди не на ве де не ди јаг но зе из ме ди-да су у ре ше њи ма од 20. фе бру а ра и 26. ју на 2014. го ди не на ве де не ди јаг но зе из ме ди-
цин ске до ку мен та ци је ко јом рас по ла же ор ган ста ра тељ ства, а ко ју је Г. до ста вио Слу жби цин ске до ку мен та ци је ко јом рас по ла же ор ган ста ра тељ ства, а ко ју је Г. до ста вио Слу жби 
за за шти ту од ра слих ли ца у прет ход но во ђе ним по ступ ци ма, и то: А. ме ди цин ска до ку-за за шти ту од ра слих ли ца у прет ход но во ђе ним по ступ ци ма, и то: А. ме ди цин ска до ку-
мен та ци ја ко ја се од но си на пе ри од ра ног де тињ ства из 1993. и 1994. го ди не, из ве штај мен та ци ја ко ја се од но си на пе ри од ра ног де тињ ства из 1993. и 1994. го ди не, из ве штај 
пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не, док је при ли ком пре гле да А. Б. 20. ју на 2014. пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не, док је при ли ком пре гле да А. Б. 20. ју на 2014. 
го ди не, у дис пан зе ру кли ни ке за пси хи ја триј ске бо ле сти убе ле же на ди јаг но за Ф70;го ди не, у дис пан зе ру кли ни ке за пси хи ја триј ске бо ле сти убе ле же на ди јаг но за Ф70;

да ни је прак са Цен тра за со ци јал ни рад да уко ли ко је је дан ро ди тељ осо ба са ин ва ли ди-да ни је прак са Цен тра за со ци јал ни рад да уко ли ко је је дан ро ди тељ осо ба са ин ва ли ди-
те том, де те ста вља под при вре ме но ста ра тељ ство, од но сно, де те се не ста вља под при-те том, де те ста вља под при вре ме но ста ра тељ ство, од но сно, де те се не ста вља под при-
вре ме но ста ра тељ ство по ауто ма ти зму, уко ли ко је ро ди тељ осо ба са ин ва ли ди те том. вре ме но ста ра тељ ство по ауто ма ти зму, уко ли ко је ро ди тељ осо ба са ин ва ли ди те том. 

1.7. 1.7. Уз из ја шње ње је до ста вље но ми шље ње Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и Уз из ја шње ње је до ста вље но ми шље ње Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња од 4. ју ла 2014. го ди не, као и из ја ва С. Н, со ци јал не рад ни це Цен тра за со ци јал на пи та ња од 4. ју ла 2014. го ди не, као и из ја ва С. Н, со ци јал не рад ни це Цен тра за 
со ци јал ни рад, Оде ље ња у Ра ко ви ци, у ко јој је на ве де но:со ци јал ни рад, Оде ље ња у Ра ко ви ци, у ко јој је на ве де но:

да при ли ком ре а ли за ци је сме шта ја ма ло лет ног де те та А. Б. и Г. А. Х. ни је оства ри ла ни-да при ли ком ре а ли за ци је сме шта ја ма ло лет ног де те та А. Б. и Г. А. Х. ни је оства ри ла ни-
ка кав фи зич ки кон такт са А., ни је је уда ри ла, вре ђа ла или на би ло ко ји на чин ома ло ва-ка кав фи зич ки кон такт са А., ни је је уда ри ла, вре ђа ла или на би ло ко ји на чин ома ло ва-
жа ва ла, те да су та кве А. оп ту жбе ап со лут но не и сти ни те;жа ва ла, те да су та кве А. оп ту жбе ап со лут но не и сти ни те;

да при ли ком кон так та са А. Б. ни ка да ни је би ла са ма у про сто ри ји, већ су ту би ли и дру ги да при ли ком кон так та са А. Б. ни ка да ни је би ла са ма у про сто ри ји, већ су ту би ли и дру ги 
струч ни рад ни ци и ме ди цин ско осо бље, а да су пре пре у зи ма ња де те та оба ви ли раз го-струч ни рад ни ци и ме ди цин ско осо бље, а да су пре пре у зи ма ња де те та оба ви ли раз го-
вор са А. Б. у про сто ри ја ма бол ни це и упо зна ли је са пла ном за шти те и ми шље њем;вор са А. Б. у про сто ри ја ма бол ни це и упо зна ли је са пла ном за шти те и ми шље њем;

да је Г. А. Х. био упо знат са од лу ком ор га на ста ра тељ ства и да љим пла ном за шти те де те-да је Г. А. Х. био упо знат са од лу ком ор га на ста ра тељ ства и да љим пла ном за шти те де те-
та, те је не тач но да ни је знао где од во де де те.та, те је не тач но да ни је знао где од во де де те.

1.8. 1.8. У до пу ни из ја шње ња до ста вље не су и из ја ве С. К, при вре ме не ста ра тељ ке А. Б., С. Б. А., пе-У до пу ни из ја шње ња до ста вље не су и из ја ве С. К, при вре ме не ста ра тељ ке А. Б., С. Б. А., пе-
да го шки ње и О. В., при вре ме не ста ра тељ ке ма ло лет ног де те та. С. К. у сво јој из ја ви на во ди:да го шки ње и О. В., при вре ме не ста ра тељ ке ма ло лет ног де те та. С. К. у сво јој из ја ви на во ди:

да је у овај пред мет укљу че на до но ше њем ре ше ња о при вре ме ном ста ра тељ ству у по-да је у овај пред мет укљу че на до но ше њем ре ше ња о при вре ме ном ста ра тељ ству у по-
ступ ку ли ша ва ња по слов не спо соб но сти А. Б., ко јој је по ста вље на за при вре ме ну ста ра-ступ ку ли ша ва ња по слов не спо соб но сти А. Б., ко јој је по ста вље на за при вре ме ну ста ра-
тељ ку 30. ма ја 2014. го ди не;тељ ку 30. ма ја 2014. го ди не;

да ни ка да при ли ком кон так та са А. Б. ни је би ла не љу ба зна, ни ти је вре ђа ла по би ло ком да ни ка да при ли ком кон так та са А. Б. ни је би ла не љу ба зна, ни ти је вре ђа ла по би ло ком 
осно ву;осно ву;

да је са рад ња са А. би ла ко рект на, ка ко за вре ме ње ног бо рав ка у по ро ди ли шту, та ко и да је са рад ња са А. би ла ко рект на, ка ко за вре ме ње ног бо рав ка у по ро ди ли шту, та ко и 
на кон из ла ска из бол ни це, ка да је А. оти шла у прат њи су пру га;на кон из ла ска из бол ни це, ка да је А. оти шла у прат њи су пру га;

да су све при ту жбе А. Б. не и сти ни те и у су прот но сти са ње ном про фе си о нал ном ори јен-да су све при ту жбе А. Б. не и сти ни те и у су прот но сти са ње ном про фе си о нал ном ори јен-
та ци јом и лич но шћу.та ци јом и лич но шћу.
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1.9. 1.9. У из ја ви С. Б. А. на ве де но је:У из ја ви С. Б. А. на ве де но је:

да је у овај пред мет укљу че на по ло ви ном ју на 2014. го ди не, као чла ни ца струч ног ти ма да је у овај пред мет укљу че на по ло ви ном ју на 2014. го ди не, као чла ни ца струч ног ти ма 
и пе да го шки ња;и пе да го шки ња;

да ни је вре ђа ла, ома ло ва жа ва ла, ни ти на би ло ко ји на чин пот це ни ла А., већ је за јед но да ни је вре ђа ла, ома ло ва жа ва ла, ни ти на би ло ко ји на чин пот це ни ла А., већ је за јед но 
са оста лим чла но ви ма ти ма на сто ја ла да на нај бо љи на чин спро ве де по сту пак и за шти ти са оста лим чла но ви ма ти ма на сто ја ла да на нај бо љи на чин спро ве де по сту пак и за шти ти 
ин те рес ма ло лет ног де те та, те су при ту жбе А. Б. не и сти ни те.ин те рес ма ло лет ног де те та, те су при ту жбе А. Б. не и сти ни те.

1.10. 1.10. У из ја ви О. В. на ве де но је:У из ја ви О. В. на ве де но је:

да је 26. ју на 2014. го ди не, при ли ком ре а ли за ци је сме шта ја ма ло лет ног де те та, пре у зе ла да је 26. ју на 2014. го ди не, при ли ком ре а ли за ци је сме шта ја ма ло лет ног де те та, пре у зе ла 
де те од ме ди цин ског осо бља, без при су ства мај ке;де те од ме ди цин ског осо бља, без при су ства мај ке;

да је за јед но са со ци јал ном рад ни цом оба ви ла раз го вор са А. Б. и упо зна ла је са ми шље-да је за јед но са со ци јал ном рад ни цом оба ви ла раз го вор са А. Б. и упо зна ла је са ми шље-
њем ор га на ста ра тељ ства и пла ном за шти те;њем ор га на ста ра тељ ства и пла ном за шти те;

да је при ли ком од но ше ња де те та до слу жбе ног во зи ла, ис пред бол ни це био отац Г. А. Х., да је при ли ком од но ше ња де те та до слу жбе ног во зи ла, ис пред бол ни це био отац Г. А. Х., 
ко ји их је за мо лио да се по здра ви са де те том, што су му и до пу сти ле;ко ји их је за мо лио да се по здра ви са де те том, што су му и до пу сти ле;

да то ком ра да са ро ди те љи ма ни ка да их ни је вре ђа ла ни ти ома ло ва жа ва ла њи хо во до-да то ком ра да са ро ди те љи ма ни ка да их ни је вре ђа ла ни ти ома ло ва жа ва ла њи хо во до-
сто јан ство;сто јан ство;

да у ра ду са љу ди ма кон ти ну и ра но не гу је то ле ран тан при ступ и по што ва ње лич но сти са го-да у ра ду са љу ди ма кон ти ну и ра но не гу је то ле ран тан при ступ и по што ва ње лич но сти са го-
вор ни ка, не за ви сно од уз ра ста, ра се, по ла, ин ва ли ди те та или на ци о нал не при пад но сти.вор ни ка, не за ви сно од уз ра ста, ра се, по ла, ин ва ли ди те та или на ци о нал не при пад но сти.

1.11. 1.11. То ком по ступ ка, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је, сход но чл. 37. За ко на о за бра ни То ком по ступ ка, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је, сход но чл. 37. За ко на о за бра ни 
дис кри ми на ци је, за тра жи ла из ја шње ње од Кли нич ко бол нич ког цен тра Зе мун. У из ја шње-дис кри ми на ци је, за тра жи ла из ја шње ње од Кли нич ко бол нич ког цен тра Зе мун. У из ја шње-
њу ди рек то ра КБЦ Зе мун на ве де но је да је А. Б. бо ра ви ла у бол ни ци за ги не ко ло ги ју и аку-њу ди рек то ра КБЦ Зе мун на ве де но је да је А. Б. бо ра ви ла у бол ни ци за ги не ко ло ги ју и аку-
шер ство КБЦ Зе мун у пе ри о ду од 10. до 26. ју на 2014. го ди не. Уз из ја шње ње су до ста вље не шер ство КБЦ Зе мун у пе ри о ду од 10. до 26. ју на 2014. го ди не. Уз из ја шње ње су до ста вље не 
из ја ве К. Л, со ци јал не рад ни це КБЦ Зе мун и на чел ни ка слу жбе за аку шер ство др П. Ђ.из ја ве К. Л, со ци јал не рад ни це КБЦ Зе мун и на чел ни ка слу жбе за аку шер ство др П. Ђ.

1.12. 1.12. У из ја ви К. Л, из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја ви К. Л, из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је кон так ти ра ла Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци по слу жбе ној ду жно-да је кон так ти ра ла Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци по слу жбе ној ду жно-
сти, као со ци јал на рад ни ца, а по во дом по ро ди ље А. Б.;сти, као со ци јал на рад ни ца, а по во дом по ро ди ље А. Б.;

да је 16. ју на 2014. го ди не оба ви ла ин фор ма тив ни раз го вор са А. Б. и да је сте кла ути сак да је 16. ју на 2014. го ди не оба ви ла ин фор ма тив ни раз го вор са А. Б. и да је сте кла ути сак 
да је сни же них ког ни тив них спо соб но сти ко је усло вља ва ју по те шко ће у са мо стал ном да је сни же них ког ни тив них спо соб но сти ко је усло вља ва ју по те шко ће у са мо стал ном 
функ ци о ни са њу;функ ци о ни са њу;

да јој је А. Б. са оп шти ла да је под ста ра тељ ством Цен тра за со ци јал ни рад у Ра ко ви ци и да јој је А. Б. са оп шти ла да је под ста ра тељ ством Цен тра за со ци јал ни рад у Ра ко ви ци и 
из ра зи ла не га тив но ис ку ство са со ци јал ним рад ни ца ма;из ра зи ла не га тив но ис ку ство са со ци јал ним рад ни ца ма;

да јој је у те ле фон ском раз го во ру С. К. по твр ди ла да је ре ше њем Цен тра за со ци јал ни да јој је у те ле фон ском раз го во ру С. К. по твр ди ла да је ре ше њем Цен тра за со ци јал ни 
рад у Ра ко ви ци по ста вље на за при вре ме ну ста ра тељ ку А. Б. у по ступ ку ли ше ња по слов-рад у Ра ко ви ци по ста вље на за при вре ме ну ста ра тељ ку А. Б. у по ступ ку ли ше ња по слов-
не спо соб но сти и да за сту па ње не ин те ре се;не спо соб но сти и да за сту па ње не ин те ре се;

да је С. К. кон ста то ва ла да је ри зич на бри га мај ке за бе бу и да тре ба за шти ти ти ин те рес да је С. К. кон ста то ва ла да је ри зич на бри га мај ке за бе бу и да тре ба за шти ти ти ин те рес 
А. и ње не бе бе, на гла сив ши да се А. пред мет на ла зи у ми ни стар ству и да је то оте жа ва-А. и ње не бе бе, на гла сив ши да се А. пред мет на ла зи у ми ни стар ству и да је то оте жа ва-
ју ћа окол ност, због од су ства ре ле вант не струч не до ку мен та ци је;ју ћа окол ност, због од су ства ре ле вант не струч не до ку мен та ци је;

да је истог да на раз го ва ра ла са Г. А. Х, ко ји ју је по са зна њу да је со ци јал на рад ни ца, па-да је истог да на раз го ва ра ла са Г. А. Х, ко ји ју је по са зна њу да је со ци јал на рад ни ца, па-
нич но упи тао ко јој је ре као за А. про блем, да је од био да при хва ти да је А. сни же них нич но упи тао ко јој је ре као за А. про блем, да је од био да при хва ти да је А. сни же них 
ког ни тив них ка па ци те та и од био да љу са рад њу уз вер бал ну агре си ју;ког ни тив них ка па ци те та и од био да љу са рад њу уз вер бал ну агре си ју;
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да је на осно ву раз го во ра са А. и Г, из ве шта ја не у ро ло га од 11. ју на 2014. го ди не и у до го-да је на осно ву раз го во ра са А. и Г, из ве шта ја не у ро ло га од 11. ју на 2014. го ди не и у до го-
во ру са С. К. упу ти ла Цен тру за со ци јал ни рад у Ра ко ви ци мол бу за хит но збри ња ва ње А. во ру са С. К. упу ти ла Цен тру за со ци јал ни рад у Ра ко ви ци мол бу за хит но збри ња ва ње А. 
Б. и ње не бе бе, у ци љу по кре та ња ди јаг но стич ког по ступ ка струч ног ти ма, ра ди про це не Б. и ње не бе бе, у ци љу по кре та ња ди јаг но стич ког по ступ ка струч ног ти ма, ра ди про це не 
ро ди тељ ских ка па ци те та и очу ва ња нај бо љег ин те ре са А. и ње ног де те та;ро ди тељ ских ка па ци те та и очу ва ња нај бо љег ин те ре са А. и ње ног де те та;

да су 19. ју на 2014. го ди не у КБЦ Зе мун до шли пред став ни ци струч ног ти ма Цен тра за да су 19. ју на 2014. го ди не у КБЦ Зе мун до шли пред став ни ци струч ног ти ма Цен тра за 
со ци јал ни рад Ра ко ви ца, С. К., В. М. и С. Б. и да је оба вљен раз го вор са др Ђ. и глав ном со ци јал ни рад Ра ко ви ца, С. К., В. М. и С. Б. и да је оба вљен раз го вор са др Ђ. и глав ном 
се стром бол ни це за ги не ко ло ги ју и аку шер ство, С. Ш.;се стром бол ни це за ги не ко ло ги ју и аку шер ство, С. Ш.;

да је док тор са оп штио да је бе ба А. Б. не за до во ља ва ју ћег здрав стве ног ста ња, да има да је док тор са оп штио да је бе ба А. Б. не за до во ља ва ју ћег здрав стве ног ста ња, да има 
ло шу не у ро ло шку прог но зу и кли нич ки под се ћа на мај ку и из ра зио сум њу да А. мо же ло шу не у ро ло шку прог но зу и кли нич ки под се ћа на мај ку и из ра зио сум њу да А. мо же 
са мо стал но да се бри не о бе би, јер ни је у ста њу са мо стал но да во ди ра чу на о лич ној са мо стал но да се бри не о бе би, јер ни је у ста њу са мо стал но да во ди ра чу на о лич ној 
хи ги је ни;хи ги је ни;

да су раз го вор са А. Б. оба ви ле и слу жбе ни це Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, да је да су раз го вор са А. Б. оба ви ле и слу жбе ни це Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, да је 
она при су ство ва ла овом раз го во ру, као и др П. Ђ. и да слу жбе ни це ни у јед ном тре нут ку она при су ство ва ла овом раз го во ру, као и др П. Ђ. и да слу жбе ни це ни у јед ном тре нут ку 
ни су би ле не при јат не и не про фе си о нал не пре ма А.;ни су би ле не при јат не и не про фе си о нал не пре ма А.;

да је струч ни тим Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, до пи сом од 20. ју на 2014. го ди не да је струч ни тим Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, до пи сом од 20. ју на 2014. го ди не 
оба ве стио бол ни цу да су за по че ли струч ни и ди јаг но стич ни по сту пак у ци љу про це не оба ве стио бол ни цу да су за по че ли струч ни и ди јаг но стич ни по сту пак у ци љу про це не 
нај бо љег ин те ре са де те та и нај а де кват ни јег об ли ка за шти те за мај ку и де те, у ко јем су нај бо љег ин те ре са де те та и нај а де кват ни јег об ли ка за шти те за мај ку и де те, у ко јем су 
су ге ри са ли да се оба ви пси хи ја триј ски пре глед А. Б.;су ге ри са ли да се оба ви пси хи ја триј ски пре глед А. Б.;

да је из ве штај не у роп си хи ја тра био нео п хо дан струч ном ти му Цен тра за со ци јал ни рад, да је из ве штај не у роп си хи ја тра био нео п хо дан струч ном ти му Цен тра за со ци јал ни рад, 
да су се и А. и Г. са гла си ли да се оба ви пре глед, па је пси хи ја триј ски пре глед А. Б. оба-да су се и А. и Г. са гла си ли да се оба ви пре глед, па је пси хи ја триј ски пре глед А. Б. оба-
вљен у Кли ни ци „др Ла за Ла за ре вић”, вљен у Кли ни ци „др Ла за Ла за ре вић”, 

да слу жбе ни ци Цен тра за со ци јал ни рад ни су би ли при сут ни на овом пре гле ду, да на да слу жбе ни ци Цен тра за со ци јал ни рад ни су би ли при сут ни на овом пре гле ду, да на 
пре гле ду ни је би ло ре чи о утвр ђи ва њу опа сно сти мај ке по де те, већ о про це ни пси хич-пре гле ду ни је би ло ре чи о утвр ђи ва њу опа сно сти мај ке по де те, већ о про це ни пси хич-
ког ста ња А. Б, с об зи ром на чи ње ни цу да ни је по сто јао ни је дан из ве штај ле ка ра у ко јем ког ста ња А. Б, с об зи ром на чи ње ни цу да ни је по сто јао ни је дан из ве штај ле ка ра у ко јем 
је де фи ни са на ди јаг но за А. Б.; је де фи ни са на ди јаг но за А. Б.; 

да је Г. до нео на увид из ве шта је са прет ход них пре гле да А., и то: из ве штај не у роп си хи ја-да је Г. до нео на увид из ве шта је са прет ход них пре гле да А., и то: из ве штај не у роп си хи ја-
тра од 3. де цем бра 1993. го ди не, из ве штај не у роп си хи ја тра од 25. мар та 1994. го ди не и тра од 3. де цем бра 1993. го ди не, из ве штај не у роп си хи ја тра од 25. мар та 1994. го ди не и 
на лаз и ми шље ње пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не;на лаз и ми шље ње пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не;

да је др Д. Р., не у роп си хи ја тар, у из ве шта ју кон ста то вао ди јаг но зу Ф70 и са ве то вао да се да је др Д. Р., не у роп си хи ја тар, у из ве шта ју кон ста то вао ди јаг но зу Ф70 и са ве то вао да се 
на ста ви да ља кон тро ла код не у роп си хи ја тра уз оба ве зну кон тро лу и бри гу над ле жног на ста ви да ља кон тро ла код не у роп си хи ја тра уз оба ве зну кон тро лу и бри гу над ле жног 
цен тра за со ци јал ни рад; цен тра за со ци јал ни рад; 

да су 26. ју на 2014. го ди не до шле во ди тељ ке слу ча ја С. Н. и О. В. из Цен тра за со ци јал ни да су 26. ју на 2014. го ди не до шле во ди тељ ке слу ча ја С. Н. и О. В. из Цен тра за со ци јал ни 
рад Ра ко ви ца и раз го ва ра ле са А.; рад Ра ко ви ца и раз го ва ра ле са А.; 

да то ком овог раз го во ра ни у јед ном тре нут ку ни су би ле не про фе си о нал не и да О. В. ни-да то ком овог раз го во ра ни у јед ном тре нут ку ни су би ле не про фе си о нал не и да О. В. ни-
је ре кла А. да је опа сна за де те, као што је на ве де но у при ту жби;је ре кла А. да је опа сна за де те, као што је на ве де но у при ту жби;

да је 25. ју на 2014. го ди не из Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца сти гло оба ве ште ње да да је 25. ју на 2014. го ди не из Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца сти гло оба ве ште ње да 
ће у то ку су тра шњег да на пре у зе ти де те А. Б. и збри ну ти га у окви ру си сте ма со ци јал не ће у то ку су тра шњег да на пре у зе ти де те А. Б. и збри ну ти га у окви ру си сте ма со ци јал не 
за шти те и да ти са гла сност за из ла зак мај ке из по ро ди ли шта;за шти те и да ти са гла сност за из ла зак мај ке из по ро ди ли шта;

да су 26. ју на 2014. го ди не у КБЦ Зе мун до шле слу жбе ни це Цен тра за со ци јал ни рад Ра-да су 26. ју на 2014. го ди не у КБЦ Зе мун до шле слу жбе ни це Цен тра за со ци јал ни рад Ра-
ко ви ца, а ре ше ња на осно ву ко јих су из ве ли А. Б. и ње но де те, пре гле да ла је ди пло ми ра-ко ви ца, а ре ше ња на осно ву ко јих су из ве ли А. Б. и ње но де те, пре гле да ла је ди пло ми ра-
на прав ни ца бол ни це и да ла са гла сност да се по сту пи по ње му;на прав ни ца бол ни це и да ла са гла сност да се по сту пи по ње му;
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да је С. Ш, глав на се стра, по ве ла О. В. и С. Н. на оде ље ње да А. са оп ште од лу ку Цен тра за да је С. Ш, глав на се стра, по ве ла О. В. и С. Н. на оде ље ње да А. са оп ште од лу ку Цен тра за 
со ци јал ни рад Ра ко ви ца и да је спро ве ду;со ци јал ни рад Ра ко ви ца и да је спро ве ду;

да је ма ло лет но де те А. Б. из бол ни це из ве ла при вре ме на ста ра тељ ка О. В, ко ја је са бе-да је ма ло лет но де те А. Б. из бол ни це из ве ла при вре ме на ста ра тељ ка О. В, ко ја је са бе-
бом у прат њи С. Н. и по ли ци је оти шла до ауто мо би ла;бом у прат њи С. Н. и по ли ци је оти шла до ауто мо би ла;

да је по од ла ску О. В. са бе бом, А. Б. из ве ла при вре ме на ста ра тељ ка С. К, у при су ству су-да је по од ла ску О. В. са бе бом, А. Б. из ве ла при вре ме на ста ра тељ ка С. К, у при су ству су-
пру га Г. А. Х;пру га Г. А. Х;

да је от пуст А. Б. и ње ног де те та про те као без ин ци ден та, док се слу жбе ни це Цен тра за да је от пуст А. Б. и ње ног де те та про те као без ин ци ден та, док се слу жбе ни це Цен тра за 
со ци јал ни рад Ра ко ви ца ни су по на ша ле увре дљи во и по ни жа ва ју ће пре ма А. со ци јал ни рад Ра ко ви ца ни су по на ша ле увре дљи во и по ни жа ва ју ће пре ма А. 

1.13. 1.13. У из ја шње њу на чел ни ка Слу жбе за аку шер ство КБЦ Зе мун др П. Ђ. на ве де но је: У из ја шње њу на чел ни ка Слу жбе за аку шер ство КБЦ Зе мун др П. Ђ. на ве де но је: 

да је бол ни ца по зва ла со ци јал не рад ни ке ра ди про це не да ли А. мо же да бри не о сво јој да је бол ни ца по зва ла со ци јал не рад ни ке ра ди про це не да ли А. мо же да бри не о сво јој 
бе би и ра ди от пу шта ња па ци јент ки ње;бе би и ра ди от пу шта ња па ци јент ки ње;

да ни су уочи ли да је при ли ком раз го во ра из ме ђу А. и со ци јал них рад ни ка би ло вре ђа ња да ни су уочи ли да је при ли ком раз го во ра из ме ђу А. и со ци јал них рад ни ка би ло вре ђа ња 
или по ни жа ва ња;или по ни жа ва ња;

да су про це ну спо соб но сти да ли А. мо же да бри не о де те ту тра жи ли со ци јал ни рад ни ци;да су про це ну спо соб но сти да ли А. мо же да бри не о де те ту тра жи ли со ци јал ни рад ни ци;

да су би ли при сут ни при ли ком пре у зи ма ња де те та од ор га на ста ра тељ ста, на осно ву да су би ли при сут ни при ли ком пре у зи ма ња де те та од ор га на ста ра тељ ста, на осно ву 
од го ва ра ју ћих ре ше ња. од го ва ра ју ћих ре ше ња. 

1.14. 1.14. У до пу ни из ја шње ња до ста вље на је и из ја ва С. Ш, глав не се стре КБЦ Зе мун, у ко јој је на-У до пу ни из ја шње ња до ста вље на је и из ја ва С. Ш, глав не се стре КБЦ Зе мун, у ко јој је на-
ве де но:ве де но:

да се А. Б. по ро ди ла ... у КБЦ Зе мун и од тог тре нут ка у ње но збри ња ва ње је укљу че на со-да се А. Б. по ро ди ла ... у КБЦ Зе мун и од тог тре нут ка у ње но збри ња ва ње је укљу че на со-
ци јал на рад ни ца бол ни це К. Л, ко ја је све вре ме А. бо рав ка у по ро ди ли шту кон так ти ра ла ци јал на рад ни ца бол ни це К. Л, ко ја је све вре ме А. бо рав ка у по ро ди ли шту кон так ти ра ла 
Цен тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца;Цен тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца;

да је пре глед не у роп си хи ја тра тра жио Цен тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, у ци љу про це-да је пре глед не у роп си хи ја тра тра жио Цен тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, у ци љу про це-
не нај бо љег ин те ре са де те та и нај а де кват ни јег об ли ка за шти те за мај ку и де те;не нај бо љег ин те ре са де те та и нај а де кват ни јег об ли ка за шти те за мај ку и де те;

да су 26. ју на 2014. го ди не до шли за по сле ни из Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца и на да су 26. ју на 2014. го ди не до шли за по сле ни из Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца и на 
осно ву ре ше ња од 26. ју на 2014. го ди не, ко јим је О. В. по ста вље на за при вре ме ну ста ра-осно ву ре ше ња од 26. ју на 2014. го ди не, ко јим је О. В. по ста вље на за при вре ме ну ста ра-
тељ ку ма ло лет ног де те та, глав на се стра Слу жбе за нео на то ло ги ју и на чел ни ца ове слу-тељ ку ма ло лет ног де те та, глав на се стра Слу жбе за нео на то ло ги ју и на чел ни ца ове слу-
жбе пре да ле су де те ор га ну ста ра тељ ства;жбе пре да ле су де те ор га ну ста ра тељ ства;

да је на кон от пу ста де те та от пу ште на и мај ка А. Б, ко ју је она из ве ла, а ко ју су пре у зе ли да је на кон от пу ста де те та от пу ште на и мај ка А. Б, ко ју је она из ве ла, а ко ју су пре у зе ли 
су пруг Г. А. Х. и ста ра тељ ка Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца;су пруг Г. А. Х. и ста ра тељ ка Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца;

да ни је би ло ни ка квих ин ци де на та при ли ком от пу ста, ни ти је ви де ла да су се рад ни це да ни је би ло ни ка квих ин ци де на та при ли ком от пу ста, ни ти је ви де ла да су се рад ни це 
Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца увре дљи во оп хо ди ле пре ма А.Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца увре дљи во оп хо ди ле пре ма А.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. На осно ву ре ше ња Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, А. Б. На осно ву ре ше ња Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко ви ца од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, А. Б. 
је по ста вље на при вре ме на ста ра тељ ка С. К, у по ступ ку ли ше ња по слов не спо соб но сти. Из је по ста вље на при вре ме на ста ра тељ ка С. К, у по ступ ку ли ше ња по слов не спо соб но сти. Из 
овог ре ше ња je утвр ђе но је да је Слу жба за за шти ту од ра слих и ста рих ли ца про це ни ла да овог ре ше ња je утвр ђе но је да је Слу жба за за шти ту од ра слих и ста рих ли ца про це ни ла да 
је по треб но по кре ну ти по сту пак пред су дом ра ди про це не по слов не спо соб но сти А. Б., јер је по треб но по кре ну ти по сту пак пред су дом ра ди про це не по слов не спо соб но сти А. Б., јер 
је она је она „од ра сло ли це чи је је ин те лек ту ал но функ ци о ни са ње на ни воу ла ке мен тал не ре-„од ра сло ли це чи је је ин те лек ту ал но функ ци о ни са ње на ни воу ла ке мен тал не ре-
тар да ци је – in suf fi ti en tio men ta lis, atrop hio ce re bri i sin drom mul ti plih fe no tip skih stig mi”.тар да ци је – in suf fi ti en tio men ta lis, atrop hio ce re bri i sin drom mul ti plih fe no tip skih stig mi”.
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2.2. 2.2. Уви дом у ре ше ње Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња од Уви дом у ре ше ње Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња од 
30. ма ја 2014. го ди не, ко је је до не то у по ступ ку по жал би А. Б. на ре ше ње о по ста вља њу 30. ма ја 2014. го ди не, ко је је до не то у по ступ ку по жал би А. Б. на ре ше ње о по ста вља њу 
при вре ме ног ста ра те ља, утвр ђе но је да је дру го сте пе ни ор ган од био жал бу и оце нио да при вре ме ног ста ра те ља, утвр ђе но је да је дру го сте пе ни ор ган од био жал бу и оце нио да 
је пр во сте пе ни ор ган пра вил но и пот пу но утвр дио све чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја је пр во сте пе ни ор ган пра вил но и пот пу но утвр дио све чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја 
за до но ше ње за ко ни тог и пра вил ног ре ше ња. Дру го сте пе ни ор ган по твр ђу је да је ор-за до но ше ње за ко ни тог и пра вил ног ре ше ња. Дру го сте пе ни ор ган по твр ђу је да је ор-
ган ста ра тељ ства фор ми рао стру чан став да је Б. А. од ра сло ли це чи је је ин те лек ту ал но ган ста ра тељ ства фор ми рао стру чан став да је Б. А. од ра сло ли це чи је је ин те лек ту ал но 
функ ци о ни са ње на ни воу ла ке мен тал не ре тар да ци је, да је осо ба ко јом се мо же ла ко функ ци о ни са ње на ни воу ла ке мен тал не ре тар да ци је, да је осо ба ко јом се мо же ла ко 
ма ни пу ли са ти, да не ма аде кват ну по др шку по ро ди це, јер је са се стром М. у по ре ме ће-ма ни пу ли са ти, да не ма аде кват ну по др шку по ро ди це, јер је са се стром М. у по ре ме ће-
ним од но си ма, а тет ка и те ча су оста ре ла ли ца и ни су сва ко днев но при сут ни у ње ном ним од но си ма, а тет ка и те ча су оста ре ла ли ца и ни су сва ко днев но при сут ни у ње ном 
жи во ту, да њен су пруг ни је ре гу ли сао свој ста тус (др жа вљан ство) и не ма си гур не при-жи во ту, да њен су пруг ни је ре гу ли сао свој ста тус (др жа вљан ство) и не ма си гур не при-
хо де, да је при хва тио са рад њу са ор га ном ста ра тељ ства уз за др шку и от пор и да је А. хо де, да је при хва тио са рад њу са ор га ном ста ра тељ ства уз за др шку и от пор и да је А. 
збри ну та у окви ру до ма ћин ства су пру га. Због то га је, по ми шље њу ор га на ста ра тељ ства, збри ну та у окви ру до ма ћин ства су пру га. Због то га је, по ми шље њу ор га на ста ра тељ ства, 
у ин те ре су А. Б. да се за њу по кре не по сту пак про це не по слов не спо соб но сти код над-у ин те ре су А. Б. да се за њу по кре не по сту пак про це не по слов не спо соб но сти код над-
ле жног су да, где ће јој би ти по ста вљен при вре ме ни ста ра тељ, а да у си ту а ци ји по ре ме-ле жног су да, где ће јој би ти по ста вљен при вре ме ни ста ра тељ, а да у си ту а ци ји по ре ме-
ће них по ро дич них од но са са се стром и оста ре лих срод ни ка, ову ду жност оба вља ор ган ће них по ро дич них од но са са се стром и оста ре лих срод ни ка, ову ду жност оба вља ор ган 
ста ра тељ ства не по сред но. ста ра тељ ства не по сред но. 

2.3. 2.3. На осно ву ре ше ња Град ског цен тра за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци бр. 01-На осно ву ре ше ња Град ског цен тра за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци бр. 01-
57100-2513/14 од 26. ју на 2014. го ди не, утвр ђе но је да је ма ло лет ном де те ту А. Б. и 57100-2513/14 од 26. ју на 2014. го ди не, утвр ђе но је да је ма ло лет ном де те ту А. Б. и 
Г. А. Х. од ре ђен при вре ме ни ста ра тељ, као де те ту без аде кват ног ро ди тељ ског ста-Г. А. Х. од ре ђен при вре ме ни ста ра тељ, као де те ту без аде кват ног ро ди тељ ског ста-
ра ња. Из ре ше ња је утвр ђе но да је струч ни тим ор га на ста ра тељ ства до нео ова кву ра ња. Из ре ше ња је утвр ђе но да је струч ни тим ор га на ста ра тељ ства до нео ова кву 
од лу ку јер је „од лу ку јер је „про це ном до са да шњег ра да са ро ди те љи ма и све у куп не ди јаг но сти ке про це ном до са да шњег ра да са ро ди те љи ма и све у куп не ди јаг но сти ке 
њи хо вих осо би на и ка па ци те та, утвр дио да не по се ду ју спо соб но сти за про ме ну ро-њи хо вих осо би на и ка па ци те та, утвр дио да не по се ду ју спо соб но сти за про ме ну ро-
ди тељ ских ста во ва и по бољ ша ње ка па ци те та, тј. да са ро ди те љи ма ни је мо гу ће ди тељ ских ста во ва и по бољ ша ње ка па ци те та, тј. да са ро ди те љи ма ни је мо гу ће 
оба ви ти са ве то дав но-та ра пиј ски рад.оба ви ти са ве то дав но-та ра пиј ски рад.” Пре ма на ве де ном ре ше њу код А. је утвр ђе на ” Пре ма на ве де ном ре ше њу код А. је утвр ђе на 
ди јаг но за Ф70 (ди јаг но за Ф70 („ла ка мен тал на ре тар да ци ја”„ла ка мен тал на ре тар да ци ја”), уз на во ђе ње да је упа дљи вог из гле да ), уз на во ђе ње да је упа дљи вог из гле да 
и по на ша ња, да ни је фо ку си ра на и да не одр жа ва па жњу. За Г. А. Х. је на ве де но да је и по на ша ња, да ни је фо ку си ра на и да не одр жа ва па жњу. За Г. А. Х. је на ве де но да је 
др жа вља нин Си ри је, да је у Бе о град до шао на сту ди је 1976. го ди не, да је по вре ме но др жа вља нин Си ри је, да је у Бе о град до шао на сту ди је 1976. го ди не, да је по вре ме но 
рад но ан га жо ван и да је пре ма про це ни струч ног ти ма не кри ти чан у од но су на здрав-рад но ан га жо ван и да је пре ма про це ни струч ног ти ма не кри ти чан у од но су на здрав-
стве но ста ње и оп ште спо соб но сти и мо гућ но сти су пру ге А., а да не са гле да ва ре ал но стве но ста ње и оп ште спо соб но сти и мо гућ но сти су пру ге А., а да не са гле да ва ре ал но 
ни по тре бе де те та, због че га ни је у мо гућ но сти да пру жи аде кват ну бри гу и оси гу ра ни по тре бе де те та, због че га ни је у мо гућ но сти да пру жи аде кват ну бри гу и оси гу ра 
без бед ност де те та и мај ке, те да ро ди те љи ова квим ста вом и ме ђу соб ним од но сом без бед ност де те та и мај ке, те да ро ди те љи ова квим ста вом и ме ђу соб ним од но сом 
мо гу угро зи ти си гур ност и без бед ност де те та. Сто га је струч ни тим про це нио да је у мо гу угро зи ти си гур ност и без бед ност де те та. Сто га је струч ни тим про це нио да је у 
нај бо љем ин те ре су де те та да се упу ти на сме штај у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це нај бо љем ин те ре су де те та да се упу ти на сме штај у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це 
и омла ди не и да се ста ви под при вре ме но ста ра тељ ство цен тра.и омла ди не и да се ста ви под при вре ме но ста ра тељ ство цен тра.

2.4. 2.4. Уви дом у при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја бр. 01-56030-2514/14 од 26. ју на Уви дом у при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја бр. 01-56030-2514/14 од 26. ју на 
2014. го ди не утвр ђе но је да је Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци по слу-2014. го ди не утвр ђе но је да је Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци по слу-
жбе ној ду жно сти по кре нуо по сту пак за при вре ме ну за шти ту лич но сти, пра ва и ин те ре-жбе ној ду жно сти по кре нуо по сту пак за при вре ме ну за шти ту лич но сти, пра ва и ин те ре-
са ма ло лет ног де те та А. Б. и Г. А. Х. у уста но ви со ци јал не за шти те. Цен тар за со ци јал ни са ма ло лет ног де те та А. Б. и Г. А. Х. у уста но ви со ци јал не за шти те. Цен тар за со ци јал ни 
рад Ра ко ви ца је до нео ову од лу ку јер је утвр ђе но да је но во ро ђен че не за до во ља ва ју ћег рад Ра ко ви ца је до нео ову од лу ку јер је утвр ђе но да је но во ро ђен че не за до во ља ва ју ћег 
здрав стве ног ста ња, да има ло шу не у ро ло шку прог но зу, да А. Б. има сни же не ин те лек-здрав стве ног ста ња, да има ло шу не у ро ло шку прог но зу, да А. Б. има сни же не ин те лек-
ту ал не ка па ци те те и ни је у ста њу са мо стал но да во ди бри гу о се би ни ти да аде кват но ту ал не ка па ци те те и ни је у ста њу са мо стал но да во ди бри гу о се би ни ти да аде кват но 
шти ти сво је ин те ре се. С дру ге стра не, отац де те та Г. А. Х. пот пу но иг но ри ше струч не на-шти ти сво је ин те ре се. С дру ге стра не, отац де те та Г. А. Х. пот пу но иг но ри ше струч не на-
ла зе о А. ин те лек ту ал ном функ ци о ни са њу, не ма за до во ља ва ју ће ка па ци те те да би се ла зе о А. ин те лек ту ал ном функ ци о ни са њу, не ма за до во ља ва ју ће ка па ци те те да би се 
са мо стал но ста рао о но во ро ђен че ту, због че га је струч ни тим про це нио да ни су по доб ни са мо стал но ста рао о но во ро ђен че ту, због че га је струч ни тим про це нио да ни су по доб ни 
за ста ра ње о ма ло лет ном де те ту, ни ти за са ве то дав но-те ра пиј ски рад. Утвр ђе но је, та ко-за ста ра ње о ма ло лет ном де те ту, ни ти за са ве то дав но-те ра пиј ски рад. Утвр ђе но је, та ко-
ђе, да је ми шље ње ор га на ста ра тељ ства да је у нај бо љем ин те ре су ма ло лет ног де те та ђе, да је ми шље ње ор га на ста ра тељ ства да је у нај бо љем ин те ре су ма ло лет ног де те та 
да се упу ти на сме штај у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не и да се ста ви под да се упу ти на сме штај у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не и да се ста ви под 
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при вре ме но ста ра тељ ство Оде ље ња Ра ко ви ца, док ће ду жност при вре ме не ста ра тељ ке при вре ме но ста ра тељ ство Оде ље ња Ра ко ви ца, док ће ду жност при вре ме не ста ра тељ ке 
оба вља ти О. В. оба вља ти О. В. 

2.5. 2.5. На осно ву ми шље ња струч ног ти ма Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-На осно ву ми шље ња струч ног ти ма Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња од 3. сеп тем бра 2014. го ди не, ко је је до не то по слу жбе ној ду жно сти, ци јал на пи та ња од 3. сеп тем бра 2014. го ди не, ко је је до не то по слу жбе ној ду жно сти, 
у ци љу пред у зи ма ња нео д ло жних ме ра за шти те пра ва и ин те ре са ма ло лет ног де те та, у ци љу пред у зи ма ња нео д ло жних ме ра за шти те пра ва и ин те ре са ма ло лет ног де те та, 
утвр ђе но је да је дру го сте пе ни ор ган оце нио да је од лу ка о сме шта ју де те та у уста но ву утвр ђе но је да је дру го сте пе ни ор ган оце нио да је од лу ка о сме шта ју де те та у уста но ву 
со ци јал не за шти те до не та на осно ву из вр ше них про це на да се у кон крет ном слу ча ју со ци јал не за шти те до не та на осно ву из вр ше них про це на да се у кон крет ном слу ча ју 
ра ди о де те ту без аде кват ног ро ди тељ ског и по ро дич ног ста ра ња. Струч ни тим дру-ра ди о де те ту без аде кват ног ро ди тељ ског и по ро дич ног ста ра ња. Струч ни тим дру-
го сте пе ног ор га на у овом ми шље њу по твр ђу је за кљу чак ор га на ста ра тељ ства ко ји се го сте пе ног ор га на у овом ми шље њу по твр ђу је за кљу чак ор га на ста ра тељ ства ко ји се 
те ме љи на чи ње ни ци да мај ка А. Б., услед „мен тал не за о ста ло сти” и ис по ље них про-те ме љи на чи ње ни ци да мај ка А. Б., услед „мен тал не за о ста ло сти” и ис по ље них про-
бле ма у пси хич ком функ ци о ни са њу ни је у мо гућ но сти да се аде кват но ста ра о де те ту бле ма у пси хич ком функ ци о ни са њу ни је у мо гућ но сти да се аде кват но ста ра о де те ту 
(због чи ње ни це да ни је спо соб на да аде кват но шти ти ни соп стве на пра ва и ин те ре се, (због чи ње ни це да ни је спо соб на да аде кват но шти ти ни соп стве на пра ва и ин те ре се, 
ста вље на је под при вре ме но не по сред но ста ра тељ ство ра ди во ђе ња по ступ ка за про-ста вље на је под при вре ме но не по сред но ста ра тељ ство ра ди во ђе ња по ступ ка за про-
це ну ње не по слов не спо соб но сти), док је отац не кри ти чан у од но су на здрав стве но це ну ње не по слов не спо соб но сти), док је отац не кри ти чан у од но су на здрав стве но 
ста ње и мо гућ но сти мај ке у до ме ну ње ног ро ди тељ ског функ ци о ни са ња, као што ни ста ње и мо гућ но сти мај ке у до ме ну ње ног ро ди тељ ског функ ци о ни са ња, као што ни 
сам ни је у мо гућ но сти да пру жи аде кват ну бри гу и оси гу ра без бед ност мај ке и де те та, сам ни је у мо гућ но сти да пру жи аде кват ну бри гу и оси гу ра без бед ност мај ке и де те та, 
јер по ред не до стат ка уви да у њи хо ве по тре бе не по се ду је ни по треб на зна ња и ве шти-јер по ред не до стат ка уви да у њи хо ве по тре бе не по се ду је ни по треб на зна ња и ве шти-
не за ста ра ње о њи ма.не за ста ра ње о њи ма.

2.6. 2.6. На осно ву ре ше ња Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња од На осно ву ре ше ња Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња од 
16. сеп тем бра 2014. го ди не, ко је је до не то у по ступ ку по жал би А. Б. и Г. А. Х. на при вре-16. сеп тем бра 2014. го ди не, ко је је до не то у по ступ ку по жал би А. Б. и Г. А. Х. на при вре-
ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја њи хо вом де те ту, утвр ђе но је да је дру го сте пе ни ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу сме шта ја њи хо вом де те ту, утвр ђе но је да је дру го сте пе ни 
ор ган од био њи хо ву жал бу и оце нио да је од лу ка о при вре ме ном обез бе ђе њу сме шта ја ор ган од био њи хо ву жал бу и оце нио да је од лу ка о при вре ме ном обез бе ђе њу сме шта ја 
пра вил на и у ин те ре су ма ло лет ног де те та. Ова ква од лу ка је до не та на осно ву из вр ше-пра вил на и у ин те ре су ма ло лет ног де те та. Ова ква од лу ка је до не та на осно ву из вр ше-
них про це на да се у кон крет ном слу ча ју ра ди о де те ту без аде кват ног ро ди тељ ског и них про це на да се у кон крет ном слу ча ју ра ди о де те ту без аде кват ног ро ди тељ ског и 
по ро дич ног ста ра ња, упр кос ис ка за ној же љи ро ди те ља да пре у зму бри гу о ње му на кон по ро дич ног ста ра ња, упр кос ис ка за ној же љи ро ди те ља да пре у зму бри гу о ње му на кон 
от пу ста из по ро ди ли шта. Дру го сте пе ни ор ган у овом ре ше њу по твр ђу је за кљу чак ор га на от пу ста из по ро ди ли шта. Дру го сте пе ни ор ган у овом ре ше њу по твр ђу је за кљу чак ор га на 
ста ра тељ ства ко ји се те ме љи на чи ње ни ци да мај ка, А. Б, услед „мен тал не за о ста ло сти” ста ра тељ ства ко ји се те ме љи на чи ње ни ци да мај ка, А. Б, услед „мен тал не за о ста ло сти” 
и ис по ље них про бле ма у пси хич ком функ ци о ни са њу, ни је у мо гућ но сти да се аде кват но и ис по ље них про бле ма у пси хич ком функ ци о ни са њу, ни је у мо гућ но сти да се аде кват но 
ста ра о де те ту (због чи ње ни це да ни је спо соб на да аде кват но шти ти соп стве на пра ва и ста ра о де те ту (због чи ње ни це да ни је спо соб на да аде кват но шти ти соп стве на пра ва и 
ин те ре се, ста вље на је под при вре ме но не по сред но ста ра тељ ство, ра ди во ђе ња по ступ-ин те ре се, ста вље на је под при вре ме но не по сред но ста ра тељ ство, ра ди во ђе ња по ступ-
ка за про це ну по слов не спо соб но сти). Та ко ђе, по твр ђен је и на лаз ор га на ста ра тељ ства ка за про це ну по слов не спо соб но сти). Та ко ђе, по твр ђен је и на лаз ор га на ста ра тељ ства 
да је отац не кри ти чан у од но су на здрав стве но ста ње и мо гућ но сти мај ке у до ме ну ње-да је отац не кри ти чан у од но су на здрав стве но ста ње и мо гућ но сти мај ке у до ме ну ње-
ног ро ди тељ ског функ ци о ни са ња, као и да сам ни је у мо гућ но сти да пру жи аде кват ну ног ро ди тељ ског функ ци о ни са ња, као и да сам ни је у мо гућ но сти да пру жи аде кват ну 
бри гу и оси гу ра без бед ност мај ке и де те та, јер по ред не до стат ка уви да у њи хо ве по тре-бри гу и оси гу ра без бед ност мај ке и де те та, јер по ред не до стат ка уви да у њи хо ве по тре-
бе, не по се ду је ни по треб на зна ња и ве шти не за ста ра ње о њи ма. бе, не по се ду је ни по треб на зна ња и ве шти не за ста ра ње о њи ма. 

2.7. 2.7. На осно ву на во да из при ту жбе, из ја шње ња и до ста вље них до ка за утвр ђе но је да се А. На осно ву на во да из при ту жбе, из ја шње ња и до ста вље них до ка за утвр ђе но је да се А. 
Б. по ро ди ла у КБЦ Зе мун ... го ди не, у ко јем је бо ра ви ла до 26. ју на 2014. го ди не. Утвр ђе-Б. по ро ди ла у КБЦ Зе мун ... го ди не, у ко јем је бо ра ви ла до 26. ју на 2014. го ди не. Утвр ђе-
но је, та ко ђе, да је К. Л., со ци јал на рад ни ца КБЦ Зе мун кон так ти ра ла Град ски цен тар за но је, та ко ђе, да је К. Л., со ци јал на рад ни ца КБЦ Зе мун кон так ти ра ла Град ски цен тар за 
со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци ра ди про це не ро ди тељ ских ка па ци те та и очу ва ња со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци ра ди про це не ро ди тељ ских ка па ци те та и очу ва ња 
нај бо љег ин те ре са А. Б. и ње не бе бе, као и ра ди њи хо вог да љег збри ња ва ња.нај бо љег ин те ре са А. Б. и ње не бе бе, као и ра ди њи хо вог да љег збри ња ва ња.

2.8. 2.8. Утвр ђе но је да су у то ку бо рав ка у бол ни ци, а на ини ци ја ти ву Град ског цен тра за со ци јал-Утвр ђе но је да су у то ку бо рав ка у бол ни ци, а на ини ци ја ти ву Град ског цен тра за со ци јал-
ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци, за по сле ни из КБЦ Зе мун упу ти ли А. Б. 20. ју на 2014. го ди не ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци, за по сле ни из КБЦ Зе мун упу ти ли А. Б. 20. ју на 2014. го ди не 
на не у роп си хи ја триј ски пре глед на Кли ни ку „Др Ла за Ла за ре вић”, ра ди про це не пси хич-на не у роп си хи ја триј ски пре глед на Кли ни ку „Др Ла за Ла за ре вић”, ра ди про це не пси хич-
ког ста ња А. Б, јер, ка ко је на ве де но, ни је по сто ја ла ме ди цин ска до ку мен та ци ја у ко јој је ког ста ња А. Б, јер, ка ко је на ве де но, ни је по сто ја ла ме ди цин ска до ку мен та ци ја у ко јој је 
де фи ни са на ди јаг но за А. Б.де фи ни са на ди јаг но за А. Б.
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2.9. 2.9. Уви дом у из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте-не у роп си хи ја тра од 20. ју на 2014. го ди не утвр ђе-Уви дом у из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте-не у роп си хи ја тра од 20. ју на 2014. го ди не утвр ђе-
но је да је А. кон ста то ва на ди јаг но за Ф 70, да је пре по ру че но да и да ље иде на кон трол не но је да је А. кон ста то ва на ди јаг но за Ф 70, да је пре по ру че но да и да ље иде на кон трол не 
пре гле де у Дом здра вља Во ждо вац, уз над зор над ле жног цен тра за со ци јал ни рад.пре гле де у Дом здра вља Во ждо вац, уз над зор над ле жног цен тра за со ци јал ни рад.

2.10. 2.10. На осно ву ре ше ња Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 18. ју на На осно ву ре ше ња Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 18. ју на 
2013. го ди не утвр ђе но је да је од би јен зах тев А. Б. за при зна ва ње пра ва на по ро дич ну 2013. го ди не утвр ђе но је да је од би јен зах тев А. Б. за при зна ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју, ко ји је под не ла иза смр ти мај ке Д. З. У овом ре ше њу је ор ган ве шта че ња утвр-пен зи ју, ко ји је под не ла иза смр ти мај ке Д. З. У овом ре ше њу је ор ган ве шта че ња утвр-
дио да код А. Б. не по сто ји не спо соб ност за са мо стал ни жи вот и рад, и то ка ко на дан дио да код А. Б. не по сто ји не спо соб ност за са мо стал ни жи вот и рад, и то ка ко на дан 
пре гле да 4. ју на 2013. го ди не, та ко ни пре на вр ше не 15. го ди не жи во та. Утвр ђе но је, пре гле да 4. ју на 2013. го ди не, та ко ни пре на вр ше не 15. го ди не жи во та. Утвр ђе но је, 
та ко ђе, да је дру го сте пе ни ор ган ве шта че ња, од лу чу ју ћи по жал би А. Б. на на ве де но ре-та ко ђе, да је дру го сте пе ни ор ган ве шта че ња, од лу чу ју ћи по жал би А. Б. на на ве де но ре-
ше ње, по твр дио на лаз и ми шље ње пр во сте пе ног ор га на ве шта че ња да код А. не по сто ји ше ње, по твр дио на лаз и ми шље ње пр во сте пе ног ор га на ве шта че ња да код А. не по сто ји 
не спо соб ност за са мо стал ни жи вот и рад, на во де ћи да је не спо соб ност за са мо стал ни жи вот и рад, на во де ћи да је „у окви ру сво јих ин те лек ту ал-„у окви ру сво јих ин те лек ту ал-
них спо соб но сти спо соб на да аде кват но од го во ри зах те ви ма рад не за јед ни це.”них спо соб но сти спо соб на да аде кват но од го во ри зах те ви ма рад не за јед ни це.”

2.15. 2.15. Утвр ђе но је да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци 4. ју ла 2014. го-Утвр ђе но је да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци 4. ју ла 2014. го-
ди не под нео ту жбе Дру гом основ ном су ду у Бе о гра ду про тив А. Б. и Г. А. Х., за де ли мич-ди не под нео ту жбе Дру гом основ ном су ду у Бе о гра ду про тив А. Б. и Г. А. Х., за де ли мич-
но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва. но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва. 

2.16. 2.16. Утвр ђе но је да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци Дру гом основ-Утвр ђе но је да је Град ски цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци Дру гом основ-
ном су ду у Бе о гра ду под нео пред лог за ли ше ње по слов не спо соб но сти А. Б., 24. фе бру-ном су ду у Бе о гра ду под нео пред лог за ли ше ње по слов не спо соб но сти А. Б., 24. фе бру-
а ра 2014. го ди не. а ра 2014. го ди не. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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, до ка зе ко ји су до ста вље ни то ком по ступ ка, ла је у ви ду на во де из при ту жбе, из ја шње ња, до ка зе ко ји су до ста вље ни то ком по ступ ка, 
као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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.ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.3939 

3.3. 3.3. Прин цип не ди скри ми на ци је је је дан од оп штих прин ци па Кон вен ци је о пра ви ма де те-Прин цип не ди скри ми на ци је је је дан од оп штих прин ци па Кон вен ци је о пра ви ма де те-
та,та,4040 из ко јег про из ла зи ду жност да се де ци обез бе ди ужи ва ње свих пра ва без дис кри ми- из ко јег про из ла зи ду жност да се де ци обез бе ди ужи ва ње свих пра ва без дис кри ми-

39 Чл. 33. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, бр. 22/2009)
40 Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ – 

Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97)
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на ци је, од но сно, без об зи ра на ра су, бо ју ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или на ци је, од но сно, 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-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. 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. 
Кон вен ци јом је про пи са но да је прин цип нај бо љег ин те ре са де те та од пр вен стве ног зна-Кон вен ци јом је про пи са но да је прин цип нај бо љег ин те ре са де те та од пр вен стве ног зна-
ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це. Од ред бом чл. 9. про пи са но је да ће др жа ве ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це. Од ред бом чл. 9. про пи са но је 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 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 од ре де да је одва ја ње у нај бо љем ин те ре су де те та, во ље, осим ка да над ле жне вла сти од ре де да је одва ја ње у нај бо љем ин те ре су де те та, 
уз суд ски над зор и у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи са ним по ступ ком. Од ред бом уз суд ски над зор и у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи са ним по ступ ком. Од ред бом 
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 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-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, 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.ка па ци те та и слу жби за за шти ту де це.

3.4. 3.4. Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том,Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том,4141 ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва- ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва-
ла, шти ти осо бе са ин ва ли ди те том без об зи ра на вр сту или сте пен те шко ћа, а као јед-ла, шти ти осо бе са ин ва ли ди те том без об зи ра на вр сту или сте пен те шко ћа, а као јед-
но од основ них на че ла про пи са но је пoштoвaњe урoђeнoг дoстojaнствa, ин ди ви дуaлнe но од основ них на че ла про пи са но је пoштoвaњe урoђeнoг дoстojaнствa, ин ди ви дуaлнe 
aутoнoмиje и са мо стал но сти oсoбa сa инвaли дитeтoм, укљу чуjу ћи прaвo дa дoнoсe aутoнoмиje и са мо стал но сти oсoбa сa инвaли дитeтoм, укљу чуjу ћи прaвo дa дoнoсe 
oдлукe o сoпствeним живoтимa. Од ред бом чл. 12. Кон вен ци је про пи са но је да осо бе oдлукe o сoпствeним живoтимa. Од ред бом чл. 12. Кон вен ци је про пи са но је да осо бе 
са ин ва ли ди те том, из ме ђу оста лог, има ју пра во да по слов ну спо соб ност ужи ва ју на јед-са ин ва ли ди те том, из ме ђу оста лог, има ју пра во да по слов ну спо соб ност ужи ва ју на јед-
на ким осно ва ма као и дру ги гра ђа ни и у свим обла сти ма, а да ће др жа ва пред у зе ти на ким осно ва ма као и дру ги гра ђа ни и у свим обла сти ма, а да ће др жа ва пред у зе ти 
oдгoвaрajућe мeрe дa oсoбaмa сa инвaли дитeтoм oмoгу ћи при ступ пoдр шци кoja им oдгoвaрajућe мeрe дa oсoбaмa сa инвaли дитeтoм oмoгу ћи при ступ пoдр шци кoja им 
мoжe би ти пoтрeбнa зa oствaривaњe њихoвe пoслoвнe спoсoбнoсти. Та ко ђе, др жа ва је у мoжe би ти пoтрeбнa зa oствaривaњe њихoвe пoслoвнe спoсoбнoсти. Та ко ђе, др жа ва је у 
оба ве зи да оси гу ра дa свe мeрe кoje сe oднoсe нa уживaњe пoслoвнe спoсoбнoсти има ју оба ве зи да оси гу ра дa свe мeрe кoje сe oднoсe нa уживaњe пoслoвнe спoсoбнoсти има ју 
oдгoвaрajућe и eфeктивнe мeхaнизмe зaштитe кojи ћe спрeчи ти злoупoтрeбe, у склaду сa oдгoвaрajућe и eфeктивнe мeхaнизмe зaштитe кojи ћe спрeчи ти злoупoтрeбe, у склaду сa 
oдрeдбaмa ме ђу на род ног пра ва о људ ским пра ви ма.oдрeдбaмa ме ђу на род ног пра ва о људ ским пра ви ма.

3.5. 3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би јеУстав Ре пу бли ке Ср би је4242 у чл. 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по сред ну или по- 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, 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 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. 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. 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-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,ми на ци је,4343 ко јим је про пи са но да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту па ње  ко јим је про пи са но 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 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 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 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, 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 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-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-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-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 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. лич ним свој стви ма. 

41 „Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 42/2009
42 Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/06)
43 Чл. 2. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације
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3.7. 3.7. За ко ном о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те томЗа ко ном о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том4444 про пи са но је да ор ган  про пи са но је да ор ган 
јав не вла сти не сме сво јом рад њом или про пу шта њем вр ши ти дис кри ми на ци ју осо ба са јав не вла сти не сме сво јом рад њом или про пу шта њем вр ши ти дис кри ми на ци ју осо ба са 
ин ва ли ди те том. Од ред бом чл. 30. ст. 2. т. 3. про пи са но је да се дис кри ми на ци јом у ве зи ин ва ли ди те том. Од ред бом чл. 30. ст. 2. т. 3. про пи са но је да се дис кри ми на ци јом у ве зи 
са брач ним и по ро дич ним од но сом сма тра по ста вља ње по себ них усло ва осо ба ма са ин-са брач ним и по ро дич ним од но сом сма тра по ста вља ње по себ них усло ва осо ба ма са ин-
ва ли ди те том за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва. ва ли ди те том за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва. 

3.8. 3.8. Од ред бом чл. 60. По ро дич ног за ко наОд ред бом чл. 60. По ро дич ног за ко на4545 про пи са но је да де те има пра во да жи ви са ро ди- про пи са но је да де те има пра во да жи ви са ро ди-
те љи ма и пра во да се ро ди те љи о ње му ста ра ју пре свих дру гих, да пра во де те та да жи-те љи ма и пра во да се ро ди те љи о ње му ста ра ју пре свих дру гих, да пра во де те та да жи-
ви са ро ди те љи ма мо же би ти огра ни че но са мо суд ском од лу ком ка да је то у нај бо љем ви са ро ди те љи ма мо же би ти огра ни че но са мо суд ском од лу ком ка да је то у нај бо љем 
ин те ре су де те та, а суд од лу ку о одва ја њу де те та од ро ди те ља мо же до не ти ако по сто је ин те ре су де те та, а суд од лу ку о одва ја њу де те та од ро ди те ља мо же до не ти ако по сто је 
раз ло зи да се ро ди тељ пот пу но или де ли мич но ли ши ро ди тељ ског пра ва или у слу ча ју раз ло зи да се ро ди тељ пот пу но или де ли мич но ли ши ро ди тељ ског пра ва или у слу ча ју 
на си ља у по ро ди ци.на си ља у по ро ди ци.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ДО КА ЗА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ДО КА ЗА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.9. 3.9. Има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе и над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но-Има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе и над ле жност По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но-
сти, у овом по ступ ку за да так По ве ре ни це био је да ис пи та да ли је Цен тар за со ци јал ни сти, у овом по ступ ку за да так По ве ре ни це био је да ис пи та да ли је Цен тар за со ци јал ни 
рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци до но ше њем од лу ке о обез бе ђе њу сме шта ја у Цен тар за за-рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци до но ше њем од лу ке о обез бе ђе њу сме шта ја у Цен тар за за-
шти ту одој ча ди, де це и омла ди не у Бе о гра ду и ста вља ња под не по сред но ста ра тељ ство шти ту одој ча ди, де це и омла ди не у Бе о гра ду и ста вља ња под не по сред но ста ра тељ ство 
Цен та за со ци јал ни рад ма ло лет ног де те та, дис кри ми на тор но по сту пио пре ма А. и Г. А. Цен та за со ци јал ни рад ма ло лет ног де те та, дис кри ми на тор но по сту пио пре ма А. и Г. А. 
Х. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду да је Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци ре ше њем Х. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду да је Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци ре ше њем 
од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, А. Б. ста вио под при вре ме но ста ра тељ ство и пред над ле-од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, А. Б. ста вио под при вре ме но ста ра тељ ство и пред над ле-
жним су дом по кре нуо по сту пак за ли ше ње по слов не спо соб но сти, По ве ре ни ца ука зу је жним су дом по кре нуо по сту пак за ли ше ње по слов не спо соб но сти, По ве ре ни ца ука зу је 
да је, с об зи ром на пред мет и са др жи ну при ту жбе, по треб но ис пи та ти да ли са мо по кре-да је, с об зи ром на пред мет и са др жи ну при ту жбе, по треб но ис пи та ти да ли са мо по кре-
та ње овог по ступ ка пред ста вља акт дис кри ми на ци је А. Б. на осно ву ње ног ин ва ли ди те-та ње овог по ступ ка пред ста вља акт дис кри ми на ци је А. Б. на осно ву ње ног ин ва ли ди те-
та, као и да ли је због по кре та ња овог по ступ ка, ма ло лет на ћер ка А. Б. и Г. А. Х. ста вље на та, као и да ли је због по кре та ња овог по ступ ка, ма ло лет на ћер ка А. Б. и Г. А. Х. ста вље на 
под не по сред но ста ра тељ ство Цен тра за со ци јал ни рад.под не по сред но ста ра тељ ство Цен тра за со ци јал ни рад.

3.10. 3.10. Ово ис пи ти ва ње нај пре под ра зу ме ва са гле да ва ње вре мен ског сле да до га ђа ја и свих Ово ис пи ти ва ње нај пре под ра зу ме ва са гле да ва ње вре мен ског сле да до га ђа ја и свих 
објек тив них и су бјек тив них окол но сти ко је су по сто ја ле у вре ме до но ше ња од лу ке о по-објек тив них и су бјек тив них окол но сти ко је су по сто ја ле у вре ме до но ше ња од лу ке о по-
ста вља њу при вре ме ног ста ра те ља и по кре та њу по ступ ка за ли ше ње по слов не спо соб-ста вља њу при вре ме ног ста ра те ља и по кре та њу по ступ ка за ли ше ње по слов не спо соб-
но сти, као и ана ли зу чи ње ни ца на ко ји ма је Цен тар за со ци јал ни рад за сно вао сво ју од-но сти, као и ана ли зу чи ње ни ца на ко ји ма је Цен тар за со ци јал ни рад за сно вао сво ју од-
лу ку, тј. про це нио да је по треб но по кре ну ти по сту пак за ли ше ње по слов не спо соб но сти лу ку, тј. про це нио да је по треб но по кре ну ти по сту пак за ли ше ње по слов не спо соб но сти 
А. Б. С тим у ве зи, По ве ре ни ца је ана ли зи ра ла све ар гу мен те ко ји су на ве де ни у ре ше њу, А. Б. С тим у ве зи, По ве ре ни ца је ана ли зи ра ла све ар гу мен те ко ји су на ве де ни у ре ше њу, 
из ја шње њу и до пу ни из ја шње ња.из ја шње њу и до пу ни из ја шње ња.

3.11. 3.11. Има ју ћи у ви ду да су при ту жбе под не те због дис кри ми на тор ног по сту па ња Цен тра за Има ју ћи у ви ду да су при ту жбе под не те због дис кри ми на тор ног по сту па ња Цен тра за 
со ци јал ни рад Ра ко ви ца, пре ма пра ви ли ма о те ре ту до ка зи ва ња дис кри ми на ци је из со ци јал ни рад Ра ко ви ца, пре ма пра ви ли ма о те ре ту до ка зи ва ња дис кри ми на ци је из 
чл. 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у кон крет ном по ступ ку под но си о ци при ту-чл. 45. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у кон крет ном по ступ ку под но си о ци при ту-
жбе су ду жни да учи не ве ро ват ним ак те дис кри ми на ци је, док на Цен тру за со ци јал ни жбе су ду жни да учи не ве ро ват ним ак те дис кри ми на ци је, док на Цен тру за со ци јал ни 
рад Ра ко ви ца ле жи те рет до ка зи ва ња да на че ло јед на ко сти ни је по вре ђе но. По ве ре-рад Ра ко ви ца ле жи те рет до ка зи ва ња да на че ло јед на ко сти ни је по вре ђе но. По ве ре-
ни ца ука зу је да је ни ца ука зу је да је ra tiora tio по себ них пра ви ла о те ре ту до ка зи ва ња у слу ча је ви ма дис кри- по себ них пра ви ла о те ре ту до ка зи ва ња у слу ча је ви ма дис кри-
ми на ци је олак ша ва ње до ка зи ва ња дис кри ми на ци је ка ко би се обез бе ди ла де ло твор-ми на ци је олак ша ва ње до ка зи ва ња дис кри ми на ци је ка ко би се обез бе ди ла де ло твор-
на за шти те од дис кри ми на ци је, с об зи ром да се дис кри ми на ци ја, по пра ви лу, не вр ши на за шти те од дис кри ми на ци је, с об зи ром да се дис кри ми на ци ја, по пра ви лу, не вр ши 
отво ре но, већ се при кри ва и прав да ра зним из го во ри ма, а не ка да је по сле ди ца на чи на отво ре но, већ се при кри ва и прав да ра зним из го во ри ма, а не ка да је по сле ди ца на чи на 
ми шље ња, пред ра су да и сте ре о ти па ко јих ни су све сни ни са ми из вр ши о ци дис кри ми-ми шље ња, пред ра су да и сте ре о ти па ко јих ни су све сни ни са ми из вр ши о ци дис кри ми-

44 „Сл. гласник РС”, бр. 33/06
45 „Сл. гласник РС”, бр. 18/2005 и 72/2011 – др. закон
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на ци је. Упра во из ових раз ло га, за по сто ја ње дис кри ми на ци је ни је од зна ча ја на ме ра на ци је. Упра во из ових раз ло га, за по сто ја ње дис кри ми на ци је ни је од зна ча ја на ме ра 
да се она вр ши, ни ти не по сто ја ње кри ви це за из вр ше ну дис кри ми на ци ју осло ба ђа ње-да се она вр ши, ни ти не по сто ја ње кри ви це за из вр ше ну дис кри ми на ци ју осло ба ђа ње-
ног из вр ши о ца од од го вор но сти. ног из вр ши о ца од од го вор но сти. 

3.12. 3.12. Пре ма утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, А. Б. се во ди у еви ден ци ји Цен тра за со ци јал ни Пре ма утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, А. Б. се во ди у еви ден ци ји Цен тра за со ци јал ни 
рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци од апри ла 2013. го ди не, ка да се цен тру обра ти ла зах те вом рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци од апри ла 2013. го ди не, ка да се цен тру обра ти ла зах те вом 
за ма те ри јал ну по моћ. Пре ма на во ди ма из из ја шње ња, том при ли ком је отво рен зах тев за ма те ри јал ну по моћ. Пре ма на во ди ма из из ја шње ња, том при ли ком је отво рен зах тев 
за за шти ту пу но лет ног ли ца, с об зи ром да је при јем ни рад ник при ме тио да А. де лу је за за шти ту пу но лет ног ли ца, с об зи ром да је при јем ни рад ник при ме тио да А. де лу је 
као ли це са по те шко ћа ма у функ ци о ни са њу. На зах тев Цен тра за со ци јал ни рад, А. је до-као ли це са по те шко ћа ма у функ ци о ни са њу. На зах тев Цен тра за со ци јал ни рад, А. је до-
ста ви ла и ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко јом је рас по ла га ла, а ко ја се од но си на пе ри од ста ви ла и ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко јом је рас по ла га ла, а ко ја се од но си на пе ри од 
ра ног де тињ ства и то: на ла зе не у роп си хи ја тра од 3. де цем бра 1993. го ди не и 25. мар та ра ног де тињ ства и то: на ла зе не у роп си хи ја тра од 3. де цем бра 1993. го ди не и 25. мар та 
1994. го ди не, као и на лаз и ми шље ње пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не, у ко јем 1994. го ди не, као и на лаз и ми шље ње пси хо ло га од 27. де цем бра 2012. го ди не, у ко јем 
је на ве де но да А. има ин те лек ту ал но функ ци о ни са ње у окви ри ма „је на ве де но да А. има ин те лек ту ал но функ ци о ни са ње у окви ри ма „ла ке мен тал не ре-ла ке мен тал не ре-
тар да ци јетар да ци је”. Та ко ђе, цен тру је до ста ви ла и ре ше ње Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ”. Та ко ђе, цен тру је до ста ви ла и ре ше ње Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, ко јим је од би јен њен зах тев за оства ри ва ње пра ва на по ро дич ну ин ва лид ско оси гу ра ње, ко јим је од би јен њен зах тев за оства ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју, с об зи ром да је пре ма на ла зу ор га на ве шта че ња „пен зи ју, с об зи ром да је пре ма на ла зу ор га на ве шта че ња „спо соб на да у окви ру сво јих спо соб на да у окви ру сво јих 
ин те лек ту ал них спо соб но сти аде кват но од го во ри зах те ви ма рад не за јед ни цеин те лек ту ал них спо соб но сти аде кват но од го во ри зах те ви ма рад не за јед ни це.” Цен-.” Цен-
тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, на осно ву са зна ња да А. не ма при хо де и на осно ву до-тар за со ци јал ни рад Ра ко ви ца, на осно ву са зна ња да А. не ма при хо де и на осно ву до-
ста вље них до ка за, при знао јој је фе бру а ра 2014. го ди не, пра во на јед но крат ну нов ча ну ста вље них до ка за, при знао јој је фе бру а ра 2014. го ди не, пра во на јед но крат ну нов ча ну 
по моћ у из но су од 10.000,00 ди на ра. Том при ли ком, струч ни тим ГЦСР за у зео је став да по моћ у из но су од 10.000,00 ди на ра. Том при ли ком, струч ни тим ГЦСР за у зео је став да 
тре ба по кре ну ти „по сту пак за про це ну по слов не спо соб но сти” А. Б. и од ре ди ти јој при-тре ба по кре ну ти „по сту пак за про це ну по слов не спо соб но сти” А. Б. и од ре ди ти јој при-
вре ме ног ста ра те ља, ко ји ће за сту па ти ње на пра ва и ин те ре се. На кон то га је над ле жном вре ме ног ста ра те ља, ко ји ће за сту па ти ње на пра ва и ин те ре се. На кон то га је над ле жном 
су ду под нет пред лог за ли ше ње по слов не спо соб но сти А. Б.су ду под нет пред лог за ли ше ње по слов не спо соб но сти А. Б.

 У из ја шње њу је на ве де но да је ова ква од лу ка до не та „на кон спро ве де ног струч ног по- У из ја шње њу је на ве де но да је ова ква од лу ка до не та „на кон спро ве де ног струч ног по-
ступ ка, до ступ не ме ди цин ске до ку мен та ци је, на ла за пси хо ло га из 2012. го ди не, ко ји је ступ ка, до ступ не ме ди цин ске до ку мен та ци је, на ла за пси хо ло га из 2012. го ди не, ко ји је 
ра ђен за по тре бе оства ри ва ња пра ва на пен зи ју, оп сер ва ци је струч ног ти ма Оде ље ња ра ђен за по тре бе оства ри ва ња пра ва на пен зи ју, оп сер ва ци је струч ног ти ма Оде ље ња 
Ра ко ви ца ко ји про це њу ју да А. Ра ко ви ца ко ји про це њу ју да А. „не мо же са мо стал но да шти ти сво ја пра ва и ин те ре се, „не мо же са мо стал но да шти ти сво ја пра ва и ин те ре се, 
да А., као и њен су пруг не пру жа ју аде кват ну са рад њу, за тим чи ње ни це да А. по сту па да А., као и њен су пруг не пру жа ју аде кват ну са рад њу, за тим чи ње ни це да А. по сту па 
ка ко Г. ка же и да је ма ни пу ла ци ја њо ме мо гу ћа, с об зи ром да Г. ње но здрав стве но ста ње ка ко Г. ка же и да је ма ни пу ла ци ја њо ме мо гу ћа, с об зи ром да Г. ње но здрав стве но ста ње 
пре по зна је, па ми ни ма ли зу је у за ви сно сти од си ту а ци је и ње го ве про це не со ци јал не и се-пре по зна је, па ми ни ма ли зу је у за ви сно сти од си ту а ци је и ње го ве про це не со ци јал не и се-
кун дар не до би ти у да том тре нут ку, с об зи ром да А. не ма аде кват ну по др шку чла но ва кун дар не до би ти у да том тре нут ку, с об зи ром да А. не ма аде кват ну по др шку чла но ва 
сво је при мар не по ро ди це и с об зи ром на бо ја зан да би се А. мо гла на ћи и у по зи ци ји зло у по-сво је при мар не по ро ди це и с об зи ром на бо ја зан да би се А. мо гла на ћи и у по зи ци ји зло у по-
тре бе ње них осе ћа ња због под ре ђе ног, па сив ног и за ви сног по ло жа ја у парт нер ској ве зи”тре бе ње них осе ћа ња због под ре ђе ног, па сив ног и за ви сног по ло жа ја у парт нер ској ве зи”. . 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да су у из ја шње њу упо тре- По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре кон ста ту је да су у из ја шње њу упо тре-
бља ва ни пој мо ви и фор му ла ци је, ко ји не омо гу ћа ва ју да се утвр де ствар ни раз ло зи због бља ва ни пој мо ви и фор му ла ци је, ко ји не омо гу ћа ва ју да се утвр де ствар ни раз ло зи због 
ко јих је ГЦСР за у зео став да тре ба по кре ну ти „по сту пак за про це ну по слов не спо соб-ко јих је ГЦСР за у зео став да тре ба по кре ну ти „по сту пак за про це ну по слов не спо соб-
но сти”. Од ГЦСР оче ку је се да у свом из ја шње њу из не се не са мо сво је струч не оце не и но сти”. Од ГЦСР оче ку је се да у свом из ја шње њу из не се не са мо сво је струч не оце не и 
ква ли фи ка ци је, већ да на ве де кон крет не чи ње ни це на осно ву ко јих сва ко мо же са из ве-ква ли фи ка ци је, већ да на ве де кон крет не чи ње ни це на осно ву ко јих сва ко мо же са из ве-
сно шћу за кљу чи ти да је став ко ји је ГЦСР за у зео за и ста осно ван и уте ме љен. Због то га се сно шћу за кљу чи ти да је став ко ји је ГЦСР за у зео за и ста осно ван и уте ме љен. Због то га се 
ква ли фи ка ци је пре мо гу схва ти ти као сво је вр сно ети ке ти ра ње, а не струч на оце на ко ја ква ли фи ка ци је 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.је за сно ва на на чи ње ни ца ма.

 Из из ја шње ња се не мо же за кљу чи ти шта зна чи на вод да је  Из из ја шње ња се не мо же за кљу чи ти шта зна чи на вод да је „ма ни пу ла ци ја њо ме мо гу ћа„ма ни пу ла ци ја њо ме мо гу ћа”, ”, 
од но сно, о ка квој је ма ни пу ла ци ји реч и из ког раз ло га би се А. ма ни пу ли са ло. Окол ност од но сно, о ка квој је ма ни пу ла ци ји реч и из ког раз ло га би се А. ма ни пу ли са ло. Окол ност 
да „А. по сту па ка ко Г. ка же”, пот пу но је ире ле вант на јер се у па три јар хал ној кул ту ри, ко ја да „А. по сту па ка ко Г. ка же”, пот пу но је ире ле вант на јер се у па три јар хал ној кул ту ри, ко ја 
је у Ср би ји још увек до ми нант на, нај ве ћи број же на, не за ви сно од ин те лек ту ал них или је у Ср би ји још увек до ми нант на, нај ве ћи број же на, не за ви сно од ин те лек ту ал них или 
дру гих ка па ци те та, зна ња и спо соб но сти, по ви ну је же ља ма сво јих парт не ра, што је струч-дру гих ка па ци те та, зна ња и спо соб но сти, по ви ну је же ља ма сво јих парт не ра, што је струч-
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ним ли ци ма ГЦСР си гур но по зна то. На да ље, не ја сно је на шта се тач но од но си бо ја зан ним ли ци ма ГЦСР си гур но по зна то. На да ље, не ја сно је на шта се тач но од но си бо ја зан 
ГЦСР „ГЦСР „да би се А. мо гла на ћи у по зи ци ји зло у по тре бе ње них осе ћа њада би се А. мо гла на ћи у по зи ци ји зло у по тре бе ње них осе ћа ња”, по себ но ако се ”, по себ но ако се 
има у ви ду да не по сто ји аде кват на за шти та од „има у ви ду да не по сто ји аде кват на за шти та од „зло у по тре бе осе ћа њазло у по тре бе осе ћа ња”, од но сно, да они ”, од но сно, да они 
ко је во ли мо увек мо гу „ко је во ли мо увек мо гу „зло у по тре би тизло у по тре би ти” на ша осе ћа ња. При то ме, тре ба има ти у ви ду да ” на ша осе ћа ња. При то ме, тре ба има ти у ви ду да 
у по ступ ку пред ГЦСР ни је утвр ђе но да се су пруг А. Б. не по на ша аде кват но пре ма њој, а у по ступ ку пред ГЦСР ни је утвр ђе но да се су пруг А. Б. не по на ша аде кват но пре ма њој, а 
мо гућ ност „мо гућ ност „зло у по тре бе осе ћа њазло у по тре бе осе ћа ња” ни је ни у ка квој ве зи са ин те лек ту ал ним ка па ци те ти-” ни је ни у ка квој ве зи са ин те лек ту ал ним ка па ци те ти-
ма осо бе. Из из ја шње ња се не мо же са зна ти и ко је су то „ма осо бе. Из из ја шње ња се не мо же са зна ти и ко је су то „со ци јал не и се кун дар не до би ти” со ци јал не и се кун дар не до би ти” 
ко је, Г, на вод но, оства ру је пре по зна ва њем, од но сно, ми ни ми зи ра њем здрав стве ног ста-ко је, Г, на вод но, оства ру је пре по зна ва њем, од но сно, ми ни ми зи ра њем здрав стве ног ста-
ња А. Не ја сно је, та ко ђе, и шта тач но зна чи кон ста та ци ја из из ја шње ња да „ња А. Не ја сно је, та ко ђе, и шта тач но зна чи кон ста та ци ја из из ја шње ња да „А. и њен су пруг А. и њен су пруг 
не пру жа ју аде кват ну са рад њу”не пру жа ју аде кват ну са рад њу”. Ни је на ве де но ка ква се „са рад ња” од њих оче ки ва ла, . Ни је на ве де но ка ква се „са рад ња” од њих оче ки ва ла, 
шта су они то кон крет но учи ни ли, од но сно про пу сти ли да учи не, шта су ре кли, од но сно шта су они то кон крет но учи ни ли, од но сно про пу сти ли да учи не, шта су ре кли, од но сно 
пре ћу та ли и сл. на осно ву че га је за кљу че но да је из о ста ла „аде кват на са рад ња”. С дру ге пре ћу та ли и сл. на осно ву че га је за кљу че но да је из о ста ла „аде кват на са рад ња”. С дру ге 
стра не, пот пу но је не ја сно за што је „аде кват на са рад ња” уоп ште од зна ча ја за од лу чи ва-стра не, пот пу но је не ја сно за што је „аде кват на са рад ња” уоп ште од зна ча ја за од лу чи ва-
ње о то ме да ли тре ба по кре ну ти „по сту пак за про це ну по слов не спо соб но сти”. ње о то ме да ли тре ба по кре ну ти „по сту пак за про це ну по слов не спо соб но сти”. 

 Има ју ћи у ви ду за кон ске раз ло ге за ли ше ње по слов не спо соб но сти, са гле да ва ју ћи ар гу- Има ју ћи у ви ду за кон ске раз ло ге за ли ше ње по слов не спо соб но сти, са гле да ва ју ћи ар гу-
мен те ко је је ГЦСР из нео у из ја шње њу на при ту жбу, као и на во де из обра зло же ња ре ше-мен те ко је је ГЦСР из нео у из ја шње њу на при ту жбу, као и на во де из обра зло же ња ре ше-
ња од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња ња од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња 
да је од лу ку о по кре та њу по ступ ка ли ше ња по слов не спо соб но сти ор ган ста ра тељ ства да је од лу ку о по кре та њу по ступ ка ли ше ња по слов не спо соб но сти ор ган ста ра тељ ства 
до нео пр вен стве но узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је до нео пр вен стве но узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је „А. осо ба чи је је ин те лек ту ал но „А. осо ба чи је је ин те лек ту ал но 
функ ци о ни са ње на ни воу ла ке мен тал не ре тар да ци је”функ ци о ни са ње на ни воу ла ке мен тал не ре тар да ци је”, од но сно, на осно ву чи ње ни це , од но сно, на осно ву чи ње ни це 
да је осо ба са ин ва ли ди те том. да је осо ба са ин ва ли ди те том. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца на по ми ње да је основ но овла шће ње цен та ра за со ци јал ни рад ак тив но пру-По ве ре ни ца на по ми ње да је основ но овла шће ње цен та ра за со ци јал ни рад ак тив но пру-
жа ње по мо ћи и по др шке по је дин цу и по ро ди ци, ра ди по бољ ша ња, од но сно очу ва ња жа ње по мо ћи и по др шке по је дин цу и по ро ди ци, ра ди по бољ ша ња, од но сно очу ва ња 
ква ли те та жи во та, ства ра ње мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву, као и омо гу ћа-ква ли те та жи во та, ства ра ње мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву, као и омо гу ћа-
ва ње до ступ но сти услу га сви ма они ма ко ји ма су по треб не, са по себ ном па жњом усме-ва ње до ступ но сти услу га сви ма они ма ко ји ма су по треб не, са по себ ном па жњом усме-
ре ном на ра њи ве гру пе (де ца, ста ри ји, осо бе са ин ва ли ди те том, при пад ни ци ма њин ских ре ном на ра њи ве гру пе (де ца, ста ри ји, осо бе са ин ва ли ди те том, при пад ни ци ма њин ских 
гру па). Ме ђу тим, ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци про це нио је да је А., због „гру па). Ме ђу тим, ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци про це нио је да је А., због „не спо соб но сти не спо соб но сти 
са мо стал ног функ ци о ни са њаса мо стал ног функ ци о ни са ња”, по треб но пру жи ти за шти ту, али је у кон крет ном слу ча ју ”, по треб но пру жи ти за шти ту, али је у кон крет ном слу ча ју 
из о ста ла сва ка вр сте по др шке. из о ста ла сва ка вр сте по др шке. 

 У ве зи са тим, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре ука зу је да је А. Б. „са мо- У ве зи са тим, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре ука зу је да је А. Б. „са мо-
стал но функ ци о ни са ла” пре не го што се обра ти ла ГЦСР због до би ја ња ма те ри јал не по-стал но функ ци о ни са ла” пре не го што се обра ти ла ГЦСР због до би ја ња ма те ри јал не по-
мо ћи, а са ма про це на цен тра да А. ни је спо соб на да „са мо стал но функ ци о ни ше” пот пу-мо ћи, а са ма про це на цен тра да А. ни је спо соб на да „са мо стал но функ ци о ни ше” пот пу-
но је не у те ме ље на и нео бра зло же на. Та ко ђе, осим тврд ње ГЦСР да је због „но је не у те ме ље на и нео бра зло же на. Та ко ђе, осим тврд ње ГЦСР да је због „из о стан ка из о стан ка 
са рад ње са А, од но сно ње ним су пру гом, из о стан ка аде кват не по др шке чла но ва ње не са рад ње са А, од но сно ње ним су пру гом, из о стан ка аде кват не по др шке чла но ва ње не 
при мар не по ро ди це, уоче ног ри зи ка од ви со ке па тро ни за ци је у парт нер ској ве зи…при мар не по ро ди це, уоче ног ри зи ка од ви со ке па тро ни за ци је у парт нер ској ве зи…”, по-”, по-
треб но по кре ну ти „про це ну по слов не спо соб но сти” А. Б., из о ста ло је би ло ка кво обра-треб но по кре ну ти „про це ну по слов не спо соб но сти” А. Б., из о ста ло је би ло ка кво обра-
зло же ње струч ног ра да ти ма ГЦСР, од но сно, пред у зе тих ме ра. На кра ју, струч ни тим ГЦСР, зло же ње струч ног ра да ти ма ГЦСР, од но сно, пред у зе тих ме ра. На кра ју, струч ни тим ГЦСР, 
Оде ље ња у Ра ко ви ци про це њу је да је због огра ни че них ин те лек ту ал них ка па ци те та А. Б. Оде ље ња у Ра ко ви ци про це њу је да је због огра ни че них ин те лек ту ал них ка па ци те та А. Б. 
у ње ном нај бо љем ин те ре су да јој се оду зме по слов на спо соб ност. С аспек та За ко на о у ње ном нај бо љем ин те ре су да јој се оду зме по слов на спо соб ност. С аспек та За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, мо же се кон ста то ва ти да је ова кво по сту па ње ГЦСР, Оде ље ња за бра ни дис кри ми на ци је, мо же се кон ста то ва ти да је ова кво по сту па ње ГЦСР, Оде ље ња 
Ра ко ви ца, су прот но прин ци пу за бра не дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том. Ра ко ви ца, су прот но прин ци пу за бра не дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том. 

 При ли ком за у зи ма ња ова квог ста ва, По ве ре ни ца је има ла у ви ду да је по слов на спо соб- При ли ком за у зи ма ња ова квог ста ва, По ве ре ни ца је има ла у ви ду да је по слов на спо соб-
ност пра во свих љу ди, укљу чу ју ћи и осо бе са ин ва ли ди те том. Она об у хва та спо соб ност ност пра во свих љу ди, укљу чу ју ћи и осо бе са ин ва ли ди те том. Она об у хва та спо соб ност 
да се бу де но си лац пра ва и уче сник у прав ном си сте му и кључ је пу не пар ти ци па ци је да се бу де но си лац пра ва и уче сник у прав ном си сте му и кључ је пу не пар ти ци па ци је 
осо ба са ин ва ли ди те том у дру штву. Од ред ба ма чла на 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба осо ба са ин ва ли ди те том у дру штву. Од ред ба ма чла на 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба 
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са ин ва ли ди те том, по твр ђе но је пра во осо ба са ин ва ли ди те том да бу ду при зна те као са ин ва ли ди те том, по твр ђе но је пра во осо ба са ин ва ли ди те том да бу ду при зна те као 
лич но сти пред за ко ном и да ужи ва ју по слов ну спо соб ност на јед на ким осно ва ма са дру-лич но сти пред за ко ном и да ужи ва ју по слов ну спо соб ност на јед на ким осно ва ма са дру-
ги ма, у свим обла сти ма жи во та. Од ред ба ма ста ва 3. овог чла на про пи са но је да све др-ги ма, у свим обла сти ма жи во та. Од ред ба ма ста ва 3. овог чла на про пи са но је да све др-
жа ве уго вор ни це има ју оба ве зу да обез бе де при ступ по др шци у оства ри ва њу по слов не жа ве уго вор ни це има ју оба ве зу да обез бе де при ступ по др шци у оства ри ва њу по слов не 
спо соб но сти. Др жа ве се мо ра ју уз др жа ва ти од ли ша ва ња по слов не спо соб но сти осо ба спо соб но сти. Др жа ве се мо ра ју уз др жа ва ти од ли ша ва ња по слов не спо соб но сти осо ба 
са ин ва ли ди те том и уме сто то га мо ра ју омо гу ћи ти осо ба ма са ин ва ли ди те том при ступ са ин ва ли ди те том и уме сто то га мо ра ју омо гу ћи ти осо ба ма са ин ва ли ди те том при ступ 
по др шци, ко ја мо же би ти нео п ход на за до но ше ње од лу ка ко је има ју прав но деј ство. По-по др шци, ко ја мо же би ти нео п ход на за до но ше ње од лу ка ко је има ју прав но деј ство. По-
др шка у оства ри ва њу по слов не спо соб но сти мо ра по што ва ти пра ва, во љу и же ље осо ба др шка у оства ри ва њу по слов не спо соб но сти мо ра по што ва ти пра ва, во љу и же ље осо ба 
са ин ва ли ди те том и ни ка да не сме до ве сти до за мен ског од лу чи ва ња, од но сно до то га са ин ва ли ди те том и ни ка да не сме до ве сти до за мен ског од лу чи ва ња, од но сно до то га 
да ста ра тељ до но си од лу ку уме сто осо бе са ин ва ли ди те том. Вр ста и обим по др шке мо-да ста ра тељ до но си од лу ку уме сто осо бе са ин ва ли ди те том. Вр ста и обим по др шке мо-
гу зна чај но да ва ри ра ју од јед не осо бе до дру ге, услед ра зно ли ко сти осо ба са ин ва ли ди-гу зна чај но да ва ри ра ју од јед не осо бе до дру ге, услед ра зно ли ко сти осо ба са ин ва ли ди-
те том, што је у скла ду са од ред ба ма чл. 3. Кон вен ци је ко јим се ус по ста вља „по што ва ње те том, што је у скла ду са од ред ба ма чл. 3. Кон вен ци је ко јим се ус по ста вља „по што ва ње 
раз ли ка и при хва та ње осо ба са ин ва ли ди те том као де ла људ ске раз ли чи то сти и чо ве-раз ли ка и при хва та ње осо ба са ин ва ли ди те том као де ла људ ске раз ли чи то сти и чо ве-
чан ства”, што је је дан од основ них прин ци па ове кон вен ци је. У сва ко до ба, укљу чу ју ћи и чан ства”, што је је дан од основ них прин ци па ове кон вен ци је. У сва ко до ба, укљу чу ју ћи и 
кри зне си ту а ци је, мо ра се по што ва ти лич на ауто но ми ја и спо соб ност осо бе са ин ва ли-кри зне си ту а ци је, мо ра се по што ва ти лич на ауто но ми ја и спо соб ност осо бе са ин ва ли-
ди те том да до не се од лу ке. ди те том да до не се од лу ке. 

 За раз у ме ва ње зна ча ја по слов не спо соб но сти од ва жно сти је ука за ти на Оп шти ко мен- За раз у ме ва ње зна ча ја по слов не спо соб но сти од ва жно сти је ука за ти на Оп шти ко мен-
тар бр. 1 на чл. 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том Ко ми те та за пра ва тар бр. 1 на чл. 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том Ко ми те та за пра ва 
осо ба са ин ва ли ди те том, у ко јем је из ри чи то на ве де но да ста тус осо бе са ин ва ли ди те-осо ба са ин ва ли ди те том, у ко јем је из ри чи то на ве де но да ста тус осо бе са ин ва ли ди те-
том или по сто ја ње не ке те шко ће (укљу чу ју ћи и фи зич ке и сен зор не про бле ме) не сме том или по сто ја ње не ке те шко ће (укљу чу ју ћи и фи зич ке и сен зор не про бле ме) не сме 
ни ка да би ти основ за ли ша ва ње по слов не спо соб но сти или дру гог пра ва. Због то га Ко-ни ка да би ти основ за ли ша ва ње по слов не спо соб но сти или дру гог пра ва. Због то га Ко-
ми тет зах те ва од др жа ва уго вор ни ца Кон вен ци је да ис ко ре не све прак се ко ји ма се кр-ми тет зах те ва од др жа ва уго вор ни ца Кон вен ци је да ис ко ре не све прак се ко ји ма се кр-
ше од ред бе чл. 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ра ди обез бе ђи ва ња ше од ред бе чл. 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, ра ди обез бе ђи ва ња 
пу не по слов не спо соб но сти осо ба са ин ва ли ди те том на јед на ким осно ва ма са дру ги ма. пу не по слов не спо соб но сти осо ба са ин ва ли ди те том на јед на ким осно ва ма са дру ги ма. 
Пру жа ју ћи де таљ на об ја шње ња пра ва и оба ве за про пи са них чл. 12, Ко ми тет ис ти че да Пру жа ју ћи де таљ на об ја шње ња пра ва и оба ве за про пи са них чл. 12, Ко ми тет ис ти че да 
су по слов на спо соб ност и мен тал на спо соб ност раз ли чи ти кон цеп ти. По слов на спо соб-су по слов на спо соб ност и мен тал на спо соб ност раз ли чи ти кон цеп ти. По слов на спо соб-
ност је спо соб ност да се има ју пра ва и ду жно сти и да се ова пра ва и ду жно сти оства ру ју. ност је спо соб ност да се има ју пра ва и ду жно сти и да се ова пра ва и ду жно сти оства ру ју. 
Са дру ге стра не, мен тал на спо соб ност од но си се на ве шти не осо бе да до но си од лу ке, Са дру ге стра не, мен тал на спо соб ност од но си се на ве шти не осо бе да до но си од лу ке, 
ко је при род но ва ри ра ју од осо бе до осо бе и мо гу би ти раз ли чи те у за ви сно сти од број-ко је при род но ва ри ра ју од осо бе до осо бе и мо гу би ти раз ли чи те у за ви сно сти од број-
них фак то ра, укљу чу ју ћи фак тор из око ли не и дру штва. С тим у ве зи, од ред ба ма чла на них фак то ра, укљу чу ју ћи фак тор из око ли не и дру штва. С тим у ве зи, од ред ба ма чла на 
12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том ја сно је про пи са но да „не ра зум ност 12. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том ја сно је про пи са но да „не ра зум ност 
ума” и дру ге дис кри ми ни шу ће ети ке те ни су оправ да ни раз лог за ли ша ва ње по слов не ума” и дру ге дис кри ми ни шу ће ети ке те ни су оправ да ни раз лог за ли ша ва ње по слов не 
спо соб но сти, јер прет по ста вље ни или ствар ни не до ста так у мен тал ној спо соб но сти не спо соб но сти, јер прет по ста вље ни или ствар ни не до ста так у мен тал ној спо соб но сти не 
сме би ти ко ри шћен као оправ да ње за ус кра ћи ва ње по слов не спо соб но сти. сме би ти ко ри шћен као оправ да ње за ус кра ћи ва ње по слов не спо соб но сти. 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ред ба ма чл. 5. ове Кон вен ци- По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је од ред ба ма чл. 5. ове Кон вен ци-
је за бра ње на сва ка вр ста дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та, ко ја је од ред ба ма је за бра ње на сва ка вр ста дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та, ко ја је од ред ба ма 
чл. 2. де фи ни са на као чл. 2. де фи ни са на као сва ка раз ли ка, ис кљу чи ва ње или ус кра ћи ва ње на осно ву ин ва ли-сва ка раз ли ка, ис кљу чи ва ње или ус кра ћи ва ње на осно ву ин ва ли-
ди те та са свр хом или ефек том ума њи ва ња или не ги ра ња при зна ња, ужи ва ња и ре а-ди те та са свр хом или ефек том ума њи ва ња или не ги ра ња при зна ња, ужи ва ња и ре а-
ли за ци је свих људ ских пра ва и основ них сло бо да на јед на кој осно ви са дру ги мали за ци је свих људ ских пра ва и основ них сло бо да на јед на кој осно ви са дру ги ма. Пре ма . Пре ма 
екс пли цит ном ста ву ко ји је Ко ми тет за у зео, др жа ва уго вор ни ца има мо гућ ност да осо би екс пли цит ном ста ву ко ји је Ко ми тет за у зео, др жа ва уго вор ни ца има мо гућ ност да осо би 
огра ни чи по слов ну спо соб ност у од ре ђе ним окол но сти ма, али пра во на јед на ко при зна-огра ни чи по слов ну спо соб ност у од ре ђе ним окол но сти ма, али пра во на јед на ко при зна-
ње пред за ко ном и сло бо да од дис кри ми на ци је зах те ва ју да ка да др жа ва огра ни ча ва ње пред за ко ном и сло бо да од дис кри ми на ци је зах те ва ју да ка да др жа ва огра ни ча ва 
по слов ну спо соб ност, то мо ра би ти на јед на кој осно ви за све осо бе. Огра ни ча ва ње по-по слов ну спо соб ност, то мо ра би ти на јед на кој осно ви за све осо бе. Огра ни ча ва ње по-
слов не спо соб но сти не сме би ти за сно ва но на лич ним свој стви ма као што су род, ра са слов не спо соб но сти не сме би ти за сно ва но на лич ним свој стви ма као што су род, ра са 
или ин ва ли ди тет, а по тре ба за по др шком и ра зум ним при ла го ђа ва њем у до но ше њу од-или ин ва ли ди тет, а по тре ба за по др шком и ра зум ним при ла го ђа ва њем у до но ше њу од-
лу ка не сме би ти раз лог за огра ни ча ва ње по слов не спо соб но сти. лу ка не сме би ти раз лог за огра ни ча ва ње по слов не спо соб но сти. 
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 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци, до но- По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци, до но-
ше њем од лу ке о по кре та њу по ступ ка за ли ше ње по слов не спо соб но сти, у тре нут ку ка да ше њем од лу ке о по кре та њу по ступ ка за ли ше ње по слов не спо соб но сти, у тре нут ку ка да 
је А. при зна то пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње у фе бру а ру 2014. го ди не, по сту пио и је А. при зна то пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње у фе бру а ру 2014. го ди не, по сту пио и 
су прот но на че лу за бра не дис кри ми на ци је из чл. 7. Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма-су прот но на че лу за бра не дис кри ми на ци је из чл. 7. Пра вил ни ка 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 рад.ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад.4646 На и ме, у скла ду са од ред ба ма  На и ме, у скла ду са од ред ба ма 
овог пра вил ни ка, цен тар је ду жан да за сту па ин те ре се и пра ва ко ри сни ка и да обез бе ди овог пра вил ни ка, цен тар је ду жан да за сту па ин те ре се и пра ва ко ри сни ка и да обез бе ди 
јед нак при ступ услу га ма за ко је је над ле жан свим гра ђа ни ма, не за ви сно од ет нич ких, јед нак при ступ услу га ма за ко је је над ле жан свим гра ђа ни ма, не за ви сно од ет нич ких, 
кул тур них, вер ских, род них или со цио-еко ном ских раз ли ка, ин ва ли ди те та и сек су ал не кул тур них, вер ских, род них или со цио-еко ном ских раз ли ка, ин ва ли ди те та и сек су ал не 
ори јен та ци је. У ра ду са ко ри сни ци ма, не по сред но или пре ко уго во ра са дру гим слу жба-ори јен та ци је. У ра ду са ко ри сни ци ма, не по сред но или пре ко уго во ра са дру гим слу жба-
ма, цен тар не ће, на осно ву при пад но сти из ста ва 1. овог чла на: огра ни чи ти осо бу на би-ма, цен тар не ће, на осно ву при пад но сти из ста ва 1. овог чла на: огра ни чи ти осо бу на би-
ло ко ји на чин у ко ри шће њу услу га, ин фор ма ци ја, по мо ћи и прав не за шти те ко је пру жа ло ко ји на чин у ко ри шће њу услу га, ин фор ма ци ја, по мо ћи и прав не за шти те ко је пру жа 
цен тар за со ци јал ни рад; од но си ти се на дру га чи ји на чин пре ма осо би у од ре ђи ва њу цен тар за со ци јал ни рад; од но си ти се на дру га чи ји на чин пре ма осо би у од ре ђи ва њу 
да ли ис пу ња ва кри те ри ју ме за ко ри шће ње услу ге или пра ва; огра ни чи ти би ло ког по-да ли ис пу ња ва кри те ри ју ме за ко ри шће ње услу ге или пра ва; огра ни чи ти би ло ког по-
је дин ца у мо гућ но сти да уче ству је у про гра ми ма цен тра или му омо гу ћи ти да уче ству је је дин ца у мо гућ но сти да уче ству је у про гра ми ма цен тра или му омо гу ћи ти да уче ству је 
на дру га чи ји на чин не го дру гим осо ба ма. Су прот но све му на ве де ном, струч ни тим ГЦСР на дру га чи ји на чин не го дру гим осо ба ма. Су прот но све му на ве де ном, струч ни тим ГЦСР 
про це нио је да ће А., због сни же них ин те лек ту ал них ка па ци те та, за шти та би ти пру же на про це нио је да ће А., због сни же них ин те лек ту ал них ка па ци те та, за шти та би ти пру же на 
уко ли ко јој бу де од у зе та по слов на спо соб ност. уко ли ко јој бу де од у зе та по слов на спо соб ност. 

 Пре ма од ред ба ма чла на 146. став 1. По ро дич ног за ко на, пу но лет на осо ба ко ја због бо ле-Пре ма од ред ба ма чла на 146. став 1. По ро дич ног за ко на, пу но лет на осо ба ко ја због бо ле-
сти или смет њи у пси хо фи зич ком раз во ју ни је спо соб на за нор мал но ра су ђи ва ње те због сти или смет њи у пси хо фи зич ком раз во ју ни је спо соб на за нор мал но ра су ђи ва ње те због 
то га ни је у ста њу да се са ма ста ра о се би и за шти ти сво јих пра ва и ин те ре са мо же би ти то га ни је у ста њу да се са ма ста ра о се би и за шти ти сво јих пра ва и ин те ре са мо же би ти 
пот пу но ли ше на по слов не спо соб но сти. Иако је ова од ред ба у су прот но сти са ме ђу на род-пот пу но ли ше на по слов не спо соб но сти. Иако је ова од ред ба у су прот но сти са ме ђу на род-
ним до ку мен ти ма ко је је Ре пу бли ка Ср би ја пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла, она је као део по-ним до ку мен ти ма ко је је Ре пу бли ка Ср би ја пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла, она је као део по-
зи тив ног пра ва оба ве зу ју ћа. Тре ба, ме ђу тим, има ти у ви ду да ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци, зи тив ног пра ва оба ве зу ју ћа. Тре ба, ме ђу тим, има ти у ви ду да ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци, 
већ при ли ком до но ше ња од лу ке о по кре та њу по ступ ка за ли ше ње по слов не спо соб но сти, већ при ли ком до но ше ња од лу ке о по кре та њу по ступ ка за ли ше ње по слов не спо соб но сти, 
био ду жан да ис пи та да ли по сто је за кон ски раз ло зи за ли ше ње по слов не спо соб но сти био ду жан да ис пи та да ли по сто је за кон ски раз ло зи за ли ше ње по слов не спо соб но сти 
и да их, ако по сто је, на ва љан на чин обра зло жи. Иако о ли ше њу по слов не спо соб но сти и да их, ако по сто је, на ва љан на чин обра зло жи. Иако о ли ше њу по слов не спо соб но сти 
од лу чу је суд, не тре ба из гу би ти из ви да да и са мо по кре та ње и во ђе ње по ступ ка мо же од лу чу је суд, не тре ба из гу би ти из ви да да и са мо по кре та ње и во ђе ње по ступ ка мо же 
до ве сти до стиг ма ти за ци је осо бе о чи јој се по слов ној спо соб но сти од лу чу је. ГЦСР, Оде-до ве сти до стиг ма ти за ци је осо бе о чи јој се по слов ној спо соб но сти од лу чу је. ГЦСР, Оде-
ље ње у Ра ко ви ци ни је се, у су шти ни, ни ба вио про це ном спо соб но сти А. Б. за „нор мал но ље ње у Ра ко ви ци ни је се, у су шти ни, ни ба вио про це ном спо соб но сти А. Б. за „нор мал но 
ра су ђи ва ње”, од но сно, про це ном да ли ње на (не)спо соб ност за „нор мал но ра су ђи ва ње” ра су ђи ва ње”, од но сно, про це ном да ли ње на (не)спо соб ност за „нор мал но ра су ђи ва ње” 
ути че на спо соб ност да се са ма ста ра о се би и за шти ти сво јих пра ва и ин те ре са. ути че на спо соб ност да се са ма ста ра о се би и за шти ти сво јих пра ва и ин те ре са. 

3.14. 3.14. Има ју ћи у ви ду окол но сти кон крет ног слу ча ја и вре мен ски след до га ђа ја и рад њи ко је Има ју ћи у ви ду окол но сти кон крет ног слу ча ја и вре мен ски след до га ђа ја и рад њи ко је 
су сук це сив но пред у зи ма не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти за у зе ла је став да су сук це сив но пред у зи ма не, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти за у зе ла је став да 
је по треб но ис пи та ти да ли је од лу ка ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци да под не се пред лог за је по треб но ис пи та ти да ли је од лу ка ГЦСР, Оде ље ње у Ра ко ви ци да под не се пред лог за 
ли ше ње по слов не спо соб но сти А. Б, би ла од ути ца ја на да ље по сту па ње ГЦСР пре ма А. ли ше ње по слов не спо соб но сти А. Б, би ла од ути ца ја на да ље по сту па ње ГЦСР пре ма А. 
и ње ној по ро ди ци. и ње ној по ро ди ци. 

3.15. 3.15. На осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, ГЦСР, Оде ље ње Ра ко ви ца ан га жо вао се у ра ду На осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, ГЦСР, Оде ље ње Ра ко ви ца ан га жо вао се у ра ду 
са А. Б. и Г. А. Х., на зах тев КБЦ Зе мун од 17. ју на 2014. го ди не да се укљу чи у по сту пак са А. Б. и Г. А. Х., на зах тев КБЦ Зе мун од 17. ју на 2014. го ди не да се укљу чи у по сту пак 
збри ња ва ња ма ло лет ног де те та А. и Г., ро ђе ног ... го ди не. Пре ма на во ди ма из из ја шње-збри ња ва ња ма ло лет ног де те та А. и Г., ро ђе ног ... го ди не. Пре ма на во ди ма из из ја шње-
ња КБЦ Зе мун и из ја ве со ци јал не рад ни це, до овог зах те ва је до шло на осно ву раз го-ња КБЦ Зе мун и из ја ве со ци јал не рад ни це, до овог зах те ва је до шло на осно ву раз го-
во ра са А. и Г., ка да је со ци јал на рад ни ца са зна ла да је по кре нут по сту пак за ли ше ње во ра са А. и Г., ка да је со ци јал на рад ни ца са зна ла да је по кре нут по сту пак за ли ше ње 
по слов не спо соб но сти и да је А. ста вље на под при вре ме но ста ра тељ ство и из ве шта ја по слов не спо соб но сти и да је А. ста вље на под при вре ме но ста ра тељ ство и из ве шта ја 
не у ро ло га од 11. ју на 2014. го ди не. У из ја шње њу КБЦ Зе мун на ве де но је да је ра ди про-не у ро ло га од 11. ју на 2014. го ди не. У из ја шње њу КБЦ Зе мун на ве де но је да је ра ди про-
це не пси хич ког ста ња А. Б. на кон по ро ђа ја, ор ган ста ра тељ ства зах те вао од КБЦ Зе мун це не пси хич ког ста ња А. Б. на кон по ро ђа ја, ор ган ста ра тељ ства зах те вао од КБЦ Зе мун 
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оба вља ње пси хи ја триј ског пре гле да А. Б., јер, ка ко је на ве де но, ни је по сто јао ни је дан из-оба вља ње пси хи ја триј ског пре гле да А. Б., јер, ка ко је на ве де но, ни је по сто јао ни је дан из-
ве штај ле ка ра у ко јем је де фи ни са на ње на ди јаг но за. Пре ма твр ђе њу со ци јал не рад ни це ве штај ле ка ра у ко јем је де фи ни са на ње на ди јаг но за. Пре ма твр ђе њу со ци јал не рад ни це 
бол ни це, с об зи ром на чи ње ни цу да се је ди ни не у роп си хи ја тар бол ни це у том пе ри о ду бол ни це, с об зи ром на чи ње ни цу да се је ди ни не у роп си хи ја тар бол ни це у том пе ри о ду 
на ла зио на го ди шњем од мо ру, а да је из ве штај не у роп си хи ја тра био нео п хо дан ор га ну на ла зио на го ди шњем од мо ру, а да је из ве штај не у роп си хи ја тра био нео п хо дан ор га ну 
ста ра тељ ства, пре глед А. Б. оба вљен је у уста но ви „Др Ла за Ла за ре вић”. У из ве шта ју не-ста ра тељ ства, пре глед А. Б. оба вљен је у уста но ви „Др Ла за Ла за ре вић”. У из ве шта ју не-
у роп си хи ја тра од 20. ју на 2014. го ди не, кон ста то ва на је ди јаг но за Ф 70 (у роп си хи ја тра од 20. ју на 2014. го ди не, кон ста то ва на је ди јаг но за Ф 70 („ла ка мен тал на „ла ка мен тал на 
ре тар да ци ја”ре тар да ци ја”), уз са вет да А. Б. на ста ви да љу кон тро лу код не у роп си хи ја тра у До му здра-), уз са вет да А. Б. на ста ви да љу кон тро лу код не у роп си хи ја тра у До му здра-
вља Во ждо вац (где се до та да ле чи ла), уз оба ве зну кон тро лу и бри гу над ле жног цен тра за вља Во ждо вац (где се до та да ле чи ла), уз оба ве зну кон тро лу и бри гу над ле жног цен тра за 
со ци јал ни рад, али у овом из ве шта ју ни је пре по ру че но ли ше ње по слов не спо соб но сти, со ци јал ни рад, али у овом из ве шта ју ни је пре по ру че но ли ше ње по слов не спо соб но сти, 
ни ти је на би ло ко ји на чин ука за но да А. Б. ни је у ста њу да се бри не о се би или де те ту.ни ти је на би ло ко ји на чин ука за но да А. Б. ни је у ста њу да се бри не о се би или де те ту.

3.16. 3.16. У из ја шње њу ГЦСР на ве де но је да је ру ко во ди лац Слу жбе за за шти ту де це и мла дих У из ја шње њу ГЦСР на ве де но је да је ру ко во ди лац Слу жбе за за шти ту де це и мла дих 
Оде ље ња Ра ко ви ца фор ми рао струч ни тим у са ста ву: со ци јал ни рад ник, пси хо лог, пе-Оде ље ња Ра ко ви ца фор ми рао струч ни тим у са ста ву: со ци јал ни рад ник, пси хо лог, пе-
да гог и прав ник. Та ко ђе, из не те су тврд ње да су то ком мај чи ног бо рав ка у по ро ди ли шту да гог и прав ник. Та ко ђе, из не те су тврд ње да су то ком мај чи ног бо рав ка у по ро ди ли шту 
са њом оба вље ни раз го во ри 19. и 24. ју на, у ци љу про це не ње них спо соб но сти да као са њом оба вље ни раз го во ри 19. и 24. ју на, у ци љу про це не ње них спо соб но сти да као 
при мар ни ро ди тељ од го во ри на по тре бе де те та, оце њу ју ћи да „при мар ни ро ди тељ од го во ри на по тре бе де те та, оце њу ју ћи да „бр зо пре ла зи са те ме на бр зо пре ла зи са те ме на 
те му и не по ве за не са др жа јете му и не по ве за не са др жа је”. ”. 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је пот пу но не ја сно ко ји је ро ди тељ  По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је пот пу но не ја сно ко ји је ро ди тељ 
„при ма ран”, а ко ји „се кун да ран”, као и на чи ње ни цу да струч ни тим ГЦСР ни је узео у „при ма ран”, а ко ји „се кун да ран”, као и на чи ње ни цу да струч ни тим ГЦСР ни је узео у 
об зир чи ње ни цу да мно ге же не по сле по ро ђа ја има ју из ме ње на по на ша ња, што је и об зир чи ње ни цу да мно ге же не по сле по ро ђа ја има ју из ме ње на по на ша ња, што је и 
ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду жи вот ну про ме ну ко јој су из ло же не. Струч но уве ре ње ор-ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду жи вот ну про ме ну ко јој су из ло же не. Струч но уве ре ње ор-
га на ста ра тељ ства је да је мај ка из ра зи то де ти ња ста (ин фан тил на у по на ша њу), да њен га на ста ра тељ ства је да је мај ка из ра зи то де ти ња ста (ин фан тил на у по на ша њу), да њен 
ка лен дар ски уз раст ни је пра ћен за тај уз раст оче ки ва ним ни во ом укуп ног пси хич ког раз-ка лен дар ски уз раст ни је пра ћен за тај уз раст оче ки ва ним ни во ом укуп ног пси хич ког раз-
во ја и да мај ка не по се ду је ка па ци те те за са мо стал ну бри гу о де те ту. По ве ре ни ца ука зу је во ја и да мај ка не по се ду је ка па ци те те за са мо стал ну бри гу о де те ту. По ве ре ни ца ука зу је 
да је не ја сно на осно ву ко јих чи ње ни ца је струч ни тим про це нио ро ди тељ ске ка па ци те те да је не ја сно на осно ву ко јих чи ње ни ца је струч ни тим про це нио ро ди тељ ске ка па ци те те 
за бри гу о де те ту, с об зи ром да А. Б. ни је ни би ла у при ли ци да оства ри сво ју уло гу мај ке, за бри гу о де те ту, с об зи ром да А. Б. ни је ни би ла у при ли ци да оства ри сво ју уло гу мај ке, 
ни ти да раз ви је ро ди тељ ске ком пе тен ци је. ни ти да раз ви је ро ди тељ ске ком пе тен ци је. 

 ГЦСР на во ди и да је при ли ком раз ма тра ња спо соб но сти ро ди те ља да од го во ре на по- ГЦСР на во ди и да је при ли ком раз ма тра ња спо соб но сти ро ди те ља да од го во ре на по-
др жа ва ју ћи са ве то дав но-те ра пе ут ски рад пре ваг ну ло ста но ви ште пре ма ко јем мај ка не др жа ва ју ћи са ве то дав но-те ра пе ут ски рад пре ваг ну ло ста но ви ште пре ма ко јем мај ка не 
рас по ла же ин те лек ту ал ним пред у сло ви ма по треб ним за успе шан трет ман код по ро-рас по ла же ин те лек ту ал ним пред у сло ви ма по треб ним за успе шан трет ман код по ро-
дич ног те ра пе у та или са вет ни ка. Иако су се ви ђе ња ор га на ста ра тељ ства и ро ди те ља у дич ног те ра пе у та или са вет ни ка. Иако су се ви ђе ња ор га на ста ра тељ ства и ро ди те ља у 
по гле ду ор га ни зо ва ња бри ге о де те ту раз ли ко ва ла, с об зи ром да су ро ди те љи сма тра ли по гле ду ор га ни зо ва ња бри ге о де те ту раз ли ко ва ла, с об зи ром да су ро ди те љи сма тра ли 
да мо гу да бри ну о де те ту, а за кљу чак струч ног ти ма је био да по сто ји озби љан ри зик по да мо гу да бри ну о де те ту, а за кљу чак струч ног ти ма је био да по сто ји озби љан ри зик по 
здра вље и без бед ност де те та уко ли ко би се ро ди те љи ма омо гу ћи ло да вр ше сво је ро-здра вље и без бед ност де те та уко ли ко би се ро ди те љи ма омо гу ћи ло да вр ше сво је ро-
ди тељ ске уло ге, ГЦСР до нео је 26. ју на 2014. го ди не при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу ди тељ ске уло ге, ГЦСР до нео је 26. ју на 2014. го ди не при вре ме ни за кљу чак о обез бе ђе њу 
сме шта ја, а де те је из по ро ди ли шта пре ме ште но у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и сме шта ја, а де те је из по ро ди ли шта пре ме ште но у Цен тар за за шти ту одој ча ди, де це и 
мла дих у Бе о гра ду. мла дих у Бе о гра ду. 

 Има ју ћи у ви ду ста во ве ко је је цен тар из нео у при лог твр ђе њу да А. Б. ни је у мо гућ но сти  Има ју ћи у ви ду ста во ве ко је је цен тар из нео у при лог твр ђе њу да А. Б. ни је у мо гућ но сти 
да вр ши ро ди тељ ско пра во и бри не о де те ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти да вр ши ро ди тељ ско пра во и бри не о де те ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
оце њу је да ови ста во ви ни су уте ме ље ни. На и ме, у из ја шње њу на при ту жбу а ни то ком оце њу је да ови ста во ви ни су уте ме ље ни. На и ме, у из ја шње њу на при ту жбу а ни то ком 
по ступ ка, ни је до ста вљен ни је дан до каз ко ји би по ка зао на осно ву ко јих чи ње ни ца је по ступ ка, ни је до ста вљен ни је дан до каз ко ји би по ка зао на осно ву ко јих чи ње ни ца је 
ГЦСР про це нио да по сто ји озби љан ри зик по здра вље и без бед ност де те та, због че га је ГЦСР про це нио да по сто ји озби љан ри зик по здра вље и без бед ност де те та, због че га је 
до шло до хит ног одва ја ња де те та од по ро ди це. У кон крет ном слу ча ју, Цен тар за со ци-до шло до хит ног одва ја ња де те та од по ро ди це. У кон крет ном слу ча ју, Цен тар за со ци-
јал ни рад Ра ко ви ца, из ме ђу оста лог, био је ду жан да из вр ши про це ну ри зи ка ко ме је де-јал ни рад Ра ко ви ца, из ме ђу оста лог, био је ду жан да из вр ши про це ну ри зи ка ко ме је де-
те из ло же но, при ме ном од го ва ра ју ће ма три це ри зи ка или иден ти фи ку је ме ре и услу ге те из ло же но, при ме ном од го ва ра ју ће ма три це ри зи ка или иден ти фи ку је ме ре и услу ге 
ко је мо гу би ти при ме ње не ка ко би се де те за шти ти ло у по ро ди ци, што у овом по ступ ку ко је мо гу би ти при ме ње не ка ко би се де те за шти ти ло у по ро ди ци, што у овом по ступ ку 
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ни је учи ње но. По ред то га, иако се у из ја шње њу на во ди да је струч ни тим Слу жбе за ни је учи ње но. По ред то га, иако се у из ја шње њу на во ди да је струч ни тим Слу жбе за 
за шти ту де це и мла дих Оде ље ња Ра ко ви ца во дио про цес про це не ста ту са и по тре ба за шти ту де це и мла дих Оде ље ња Ра ко ви ца во дио про цес про це не ста ту са и по тре ба 
де те та, то ком по ступ ка ни је до ста вљен на лаз или струч но ми шље ње овог ти ма, ко ји де те та, то ком по ступ ка ни је до ста вљен на лаз или струч но ми шље ње овог ти ма, ко ји 
би пот кре пи ли на во де да по сто је објек тив не окол но сти због ко јих де те тре ба да бу де би пот кре пи ли на во де да по сто је објек тив не окол но сти због ко јих де те тре ба да бу де 
из ме ште но, од но сно, да по сто ји ри зик по здра вље и без бед ност де те та. Та ко ђе, у пи са-из ме ште но, од но сно, да по сто ји ри зик по здра вље и без бед ност де те та. Та ко ђе, у пи са-
ним ис ка зи ма за по сле них у ЦСР, ко је су до ста вље не уз из ја шње ње, и то: С. Б. А., пе да го-ним ис ка зи ма за по сле них у ЦСР, ко је су до ста вље не уз из ја шње ње, и то: С. Б. А., пе да го-
шки ње, С. К., при вре ме не ста ра тељ ке А. Б., С. Н., со ци јал не рад ни це и О. В., при вре ме не шки ње, С. К., при вре ме не ста ра тељ ке А. Б., С. Н., со ци јал не рад ни це и О. В., при вре ме не 
ста ра тељ ке де те та, ни је на ве де на ни јед на чи ње ни ца или окол но сти ко је до во де или ста ра тељ ке де те та, ни је на ве де на ни јед на чи ње ни ца или окол но сти ко је до во де или 
би мо гле да до ве ду до угро жа ва ња без бед но сти и здра вља ма ло лет ног де те та. У свим би мо гле да до ве ду до угро жа ва ња без бед но сти и здра вља ма ло лет ног де те та. У свим 
овим ис ка зи ма за по сле не су је ди но не ги ра ле на во де из при ту жбе да су пре ма А. по сту-овим ис ка зи ма за по сле не су је ди но не ги ра ле на во де из при ту жбе да су пре ма А. по сту-
пи ле по ни жа ва ју ће и увре дљи во. Та ко ђе, ни у на ла зу не у роп си хи ја тра од 20. ју на 2014. пи ле по ни жа ва ју ће и увре дљи во. Та ко ђе, ни у на ла зу не у роп си хи ја тра од 20. ју на 2014. 
го ди не ни је кон ста то ва на би ло ка ква опа сност мај ке по де те. При то ме, По ве ре ни ца за го ди не ни је кон ста то ва на би ло ка ква опа сност мај ке по де те. При то ме, По ве ре ни ца за 
за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва ду бо ку за бри ну тост због чи ње ни це да је де те одво-за шти ту рав но прав но сти из ра жа ва ду бо ку за бри ну тост због чи ње ни це да је де те одво-
је но од сво јих ро ди те ља, на кон са мо 15 да на по ро ђе њу, те да је то пре ви ше кра так рок је но од сво јих ро ди те ља, на кон са мо 15 да на по ро ђе њу, те да је то пре ви ше кра так рок 
да би мо гле да се аде кват но про це не ро ди тељ ске ком пе тен ци је две осо бе, ко је пр ви пут да би мо гле да се аде кват но про це не ро ди тељ ске ком пе тен ци је две осо бе, ко је пр ви пут 
по ста ју ро ди те љи.по ста ју ро ди те љи.

 Ана ли зом ар гу ме на та ко је је Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца на вео у из- Ана ли зом ар гу ме на та ко је је Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца на вео у из-
ја шње њу, ко ји се од но се на ка па ци те те А. Б. да се са мо стал но бри не о де те ту, мо же ја шње њу, ко ји се од но се на ка па ци те те А. Б. да се са мо стал но бри не о де те ту, мо же 
се за кљу чи ти да је струч ни тим ор га на ста ра тељ ства ова кав став за сно вао ис кљу чи во се за кљу чи ти да је струч ни тим ор га на ста ра тељ ства ова кав став за сно вао ис кљу чи во 
на лич ном свој ству А. Б., ин ва ли ди те ту, због че га је ова кав за кљу чак и по сту па ње ор-на лич ном свој ству А. Б., ин ва ли ди те ту, због че га је ова кав за кљу чак и по сту па ње ор-
га на ста ра тељ ства су про тан на че лу за бра не дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том. га на ста ра тељ ства су про тан на че лу за бра не дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том. 
По ве ре ни ца оце њу је да је ова кво по сту па ње ЦСР по сле ди ца пред ра су да да А. Б., због По ве ре ни ца оце њу је да је ова кво по сту па ње ЦСР по сле ди ца пред ра су да да А. Б., због 
ин те лек ту ал них по те шко ћа, ни је у мо гућ но сти да се ста ра о де те ту. Та ко ђе, по во дом ин те лек ту ал них по те шко ћа, ни је у мо гућ но сти да се ста ра о де те ту. Та ко ђе, по во дом 
твр ђе ња да се А. „твр ђе ња да се А. „због ин те лек ту ал них пред у сло ва не мо же пру жи ти по др жа ва ју ћи због ин те лек ту ал них пред у сло ва не мо же пру жи ти по др жа ва ју ћи 
са ве то дав но-те ра пе ут ски радса ве то дав но-те ра пе ут ски рад”, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ”, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да 
је овај ар гу мент дис кри ми на то ран, за сно ван на пред ра су да ма, а њи ме се ни ка ко не мо-је овај ар гу мент дис кри ми на то ран, за сно ван на пред ра су да ма, а њи ме се ни ка ко не мо-
же оправ да ти ова кав за кљу чак ор га на ста ра тељ ства. Да је ин ва ли ди тет А. Б. био раз лог же оправ да ти ова кав за кљу чак ор га на ста ра тељ ства. Да је ин ва ли ди тет А. Б. био раз лог 
дру га чи јег трет ма на, од но сно, основ хит ног од у зи ма ња де те та из по ро ди ли шта и сме-дру га чи јег трет ма на, од но сно, основ хит ног од у зи ма ња де те та из по ро ди ли шта и сме-
шта ња у уста но ву со ци јал не за шти те, по твр ђу је и чи ње ни ца да ЦСР ова кву ра ди кал ну шта ња у уста но ву со ци јал не за шти те, по твр ђу је и чи ње ни ца да ЦСР ова кву ра ди кал ну 
ме ру спро во ди пр вен стве но у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци и зло ста вља ња де це, у ме ру спро во ди пр вен стве но у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци и зло ста вља ња де це, у 
скла ду са од ред ба ма По ро дич ног за ко на и Оп штег про то ко ла за за шти ту де це од зло-скла ду са од ред ба ма По ро дич ног за ко на и Оп штег про то ко ла за за шти ту де це од зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња,ста вља ња и за не ма ри ва ња,4747 че га у кон крет ном слу ча ју ни је би ло.  че га у кон крет ном слу ча ју ни је би ло. 

3.17. 3.17. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је 
ми шље ња да Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца ни је по ну дио чи ње ни це ми шље ња да Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца ни је по ну дио чи ње ни це 
и до ка зе на осно ву ко јих би се мо гло за кљу чи ти да су по сто ја ли објек тив ни раз ло зи и и до ка зе на осно ву ко јих би се мо гло за кљу чи ти да су по сто ја ли објек тив ни раз ло зи и 
озбиљ ни ри зи ци по без бед ност и здра вље де те та и спро во ђе ња хит не ме ре сме шта ја у озбиљ ни ри зи ци по без бед ност и здра вље де те та и спро во ђе ња хит не ме ре сме шта ја у 
уста но ву со ци јал не за шти те.уста но ву со ци јал не за шти те.

3.18. 3.18. Из ја шња ва ју ћи се на про це ну спо соб но сти ста ра ња о де те ту за Г. А. Х., ЦСР на во ди да Из ја шња ва ју ћи се на про це ну спо соб но сти ста ра ња о де те ту за Г. А. Х., ЦСР на во ди да 
је про це на спро ве де на на осно ву три раз го во ра ко ја су са њим оба вље на у ор га ну ста-је про це на спро ве де на на осно ву три раз го во ра ко ја су са њим оба вље на у ор га ну ста-
ра тељ ства и те рен ске по се те у ње го вом ста ну за вре ме бо рав ка мај ке и бе бе у по ро ди-ра тељ ства и те рен ске по се те у ње го вом ста ну за вре ме бо рав ка мај ке и бе бе у по ро ди-
ли шту. На осно ву при ку пље них по да та ка: „ли шту. На осно ву при ку пље них по да та ка: „да је отац при ба вио кре ве тац, по сте љи ну да је отац при ба вио кре ве тац, по сте љи ну 
и не ке основ не ства ри за бе бу, да је стан пре на тр пан ко фе ри ма, а хи ги је на на ни жем и не ке основ не ства ри за бе бу, да је стан пре на тр пан ко фе ри ма, а хи ги је на на ни жем 
ни воу (нео кре че но, мрач но), да отац у ис ку ству не ма бри гу о де те ту ни ског ка лен дар-ни воу (нео кре че но, мрач но), да отац у ис ку ству не ма бри гу о де те ту ни ског ка лен дар-
ског уз ра ста и по ка зу је сни же ну сен зи тив ност на зна че ње ру ти на не ге у сва ко днев-ског уз ра ста и по ка зу је сни же ну сен зи тив ност на зна че ње ру ти на не ге у сва ко днев-

47 http://www.pravadeteta.com/attachments/653_286_OPSTI%20PROTOKOL.pdf
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ној бри зи о де те туној бри зи о де те ту” за кљу че но је да „” за кљу че но је да „отац не ма ре а ли стич не пред ста ве о не зи бе бе, отац не ма ре а ли стич не пред ста ве о не зи бе бе, 
не кри тич но го во ри о ин те лек ту ал ном и емо тив ном функ ци о ни са њу мај кене кри тич но го во ри о ин те лек ту ал ном и емо тив ном функ ци о ни са њу мај ке”. Та ко ђе, у ”. Та ко ђе, у 
из ја шње њу је на ве де но да пре ма ми шље њу пси хо ло га „из ја шње њу је на ве де но да пре ма ми шље њу пси хо ло га „отац не ма ка па ци те та да се отац не ма ка па ци те та да се 
са мо стал но ста ра о но во ро ђен че ту и ис по ља ва озби љан не до ста так ем па ти је и од-са мо стал но ста ра о но во ро ђен че ту и ис по ља ва озби љан не до ста так ем па ти је и од-
го вор но сти у од но су на су пру гу и де тего вор но сти у од но су на су пру гу и де те”. Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца ”. Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца 
на во ди да је основ ни раз лог не мо гућ но сти пру жа ња по др шке кроз са ве то дав но-те ра-на во ди да је основ ни раз лог не мо гућ но сти пру жа ња по др шке кроз са ве то дав но-те ра-
пе ут ски рад Г. А. Х. „пе ут ски рад Г. А. Х. „иг но ри са ње мај чи них те шко ћа у ње ном укуп ном пси хич ком и со-иг но ри са ње мај чи них те шко ћа у ње ном укуп ном пси хич ком и со-
ци јал ном функ ци о ни са њу, те жи со ци јал но по жељ ним од го во ри ма, у тест си ту а ци ји ци јал ном функ ци о ни са њу, те жи со ци јал но по жељ ним од го во ри ма, у тест си ту а ци ји 
на ги ње ди си му ла тив ним од брам бе ним ма не ври ма, не ис по ља ва став мо ти ва ци је за на ги ње ди си му ла тив ним од брам бе ним ма не ври ма, не ис по ља ва став мо ти ва ци је за 
про ме ном ко ји је по тре бан за уче шће у про це су те ра пиј ског трет ма на”.про ме ном ко ји је по тре бан за уче шће у про це су те ра пиј ског трет ма на”. 

 Це не ћи на ве де не ар гу мен те због ко јих отац не ма ка па ци те те да се ста ра о де те ту, По- Це не ћи на ве де не ар гу мен те због ко јих отац не ма ка па ци те те да се ста ра о де те ту, По-
ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су па у шал ни и да ни су уте ме ље ни на ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да су па у шал ни и да ни су уте ме ље ни на 
објек тив ним чи ње ни ца ма. То ком по ступ ка ни је до ста вљен ни је дан до каз о по сто ја њу објек тив ним чи ње ни ца ма. То ком по ступ ка ни је до ста вљен ни је дан до каз о по сто ја њу 
објек тив них раз ло га на осно ву ко јих је ЦСР про це нио да по сто ји озби љан ри зик по здра-објек тив них раз ло га на осно ву ко јих је ЦСР про це нио да по сто ји озби љан ри зик по здра-
вље и без бед ност де те та, уко ли ко се по ве ри оцу на ста ра ње. Ана ли зом ар гу ме на та ко-вље и без бед ност де те та, уко ли ко се по ве ри оцу на ста ра ње. Ана ли зом ар гу ме на та ко-
је је из нео ЦСР мо же се за кљу чи ти да је струч ни став ор га на ста ра тељ ства о оче вим је је из нео ЦСР мо же се за кљу чи ти да је струч ни став ор га на ста ра тељ ства о оче вим 
спо соб но сти ма бри ге и ста ра ња о де те ту за сно ван на чи ње ни ци да је А. Б. ни жих ин-спо соб но сти ма бри ге и ста ра ња о де те ту за сно ван на чи ње ни ци да је А. Б. ни жих ин-
те лек ту ал них спо соб но сти, те да због ње ног лич ног свој ства – ин ва ли ди те та, ни Г. А. Х. те лек ту ал них спо соб но сти, те да због ње ног лич ног свој ства – ин ва ли ди те та, ни Г. А. Х. 
не ма ка па ци те та да се ста ра о де те ту, на во де ћи да је не ма ка па ци те та да се ста ра о де те ту, на во де ћи да је „пред ор га ном ста ра тељ ства „пред ор га ном ста ра тељ ства 
ис по љио ста во ве и по на ша ња ко ји ука зу ју да је ње го во по ве ре ње у мај чи не ро ди тељ-ис по љио ста во ве и по на ша ња ко ји ука зу ју да је ње го во по ве ре ње у мај чи не ро ди тељ-
ске спо соб но сти су бјек тив но и са ква ли те том иг но ри са ња ње них те шко ћа у уче њуске спо соб но сти су бјек тив но и са ква ли те том иг но ри са ња ње них те шко ћа у уче њу”. ”. 
На овај на чин ЦСР је дис кри ми на тор но по сту пио пре ма Г. А. Х. и ис кљу чио га из вр ше ња На овај на чин ЦСР је дис кри ми на тор но по сту пио пре ма Г. А. Х. и ис кљу чио га из вр ше ња 
ро ди тељ ског пра ва, на осно ву ин ва ли ди те та ње го ве су пру ге А. Б. По ред то га, на осно ву ро ди тељ ског пра ва, на осно ву ин ва ли ди те та ње го ве су пру ге А. Б. По ред то га, на осно ву 
на во да из из ја шње ња, мо же се за кљу чи ти да је ор ган ста ра тељ ства при про це ни о вр-на во да из из ја шње ња, мо же се за кљу чи ти да је ор ган ста ра тељ ства при про це ни о вр-
ше њу ро ди тељ ског пра ва оца не га тив но це нио чи ње ни цу што Г. А. Х. не ма „ше њу ро ди тељ ског пра ва оца не га тив но це нио чи ње ни цу што Г. А. Х. не ма „ве шти не и ве шти не и 
ис ку ство да се бри не о де те ту ни ског ка лен дар ског уз ра ста.” ис ку ство да се бри не о де те ту ни ског ка лен дар ског уз ра ста.” По ве ре ни ца за за шти ту По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти кон ста ту је да су ова кве ква ли фи ка ци је у пот пу но сти не при хва тљи ве, рав но прав но сти кон ста ту је да су ова кве ква ли фи ка ци је у пот пу но сти не при хва тљи ве, 
не у те ме ље не и не ја сне, има ју ћи у ви ду да је де те одво је но од ро ди те ља на кон 15 да на не у те ме ље не и не ја сне, има ју ћи у ви ду да је де те одво је но од ро ди те ља на кон 15 да на 
од ро ђе ња, да ни је жи ве ло са ро ди те љи ма у за јед нич ком до ма ћин ству, те да ни је би-од ро ђе ња, да ни је жи ве ло са ро ди те љи ма у за јед нич ком до ма ћин ству, те да ни је би-
ло мо гу ће утвр ди ти ве шти не ро ди те ља да се о де те ту бри ну јер ни су има ли при ли ку ло мо гу ће утвр ди ти ве шти не ро ди те ља да се о де те ту бри ну јер ни су има ли при ли ку 
да се бри ну о де те ту. За и ста је за бри ња ва ју ће да се од не ко га ко пр ви пут по ста је отац да се бри ну о де те ту. За и ста је за бри ња ва ју ће да се од не ко га ко пр ви пут по ста је отац 
оче ку је да има „оче ку је да има „ве шти не и ис ку ство да се бри не о де те ту ни ског ка лен дар ског уз ра-ве шти не и ис ку ство да се бри не о де те ту ни ског ка лен дар ског уз ра-
ста”. ста”. Те ве шти не и ис ку ство мо гу се сте ћи бри гом о де те ту, уз аде кват ну по др шку, ако Те ве шти не и ис ку ство мо гу се сте ћи бри гом о де те ту, уз аде кват ну по др шку, ако 
је она по треб на. За бри ну тост иза зи ва и то што се, при ли ком до но ше ња од лу ке у по гле-је она по треб на. За бри ну тост иза зи ва и то што се, при ли ком до но ше ња од лу ке у по гле-
ду мо гућ но сти Г. А. Х. да се ста ра о свом де те ту, узе ла у об зир и чи ње ни ца „ду мо гућ но сти Г. А. Х. да се ста ра о свом де те ту, узе ла у об зир и чи ње ни ца „да је стан да је стан 
пре на тр пан ко фе ри ма, а хи ги је на на ни жем ни воу (нео кре че но, мрач но)”.пре на тр пан ко фе ри ма, а хи ги је на на ни жем ни воу (нео кре че но, мрач но)”. Као што је  Као што је 
по зна то, хи ља де де це да нас у Ср би ји од ра ста у по ро ди ца ма ко је жи ве у не хи ги јен ским по зна то, хи ља де де це да нас у Ср би ји од ра ста у по ро ди ца ма ко је жи ве у не хи ги јен ским 
на се љи ма, че сто без стру је и во де, у по друм ским ста но ви ма без трач ка све тло сти, али на се љи ма, че сто без стру је и во де, у по друм ским ста но ви ма без трач ка све тло сти, али 
то ни је раз лог да се де ца одва ја ју од сво јих ро ди те ља. Твр ђе ње из из ја шње ња да Г. А. Х. то ни је раз лог да се де ца одва ја ју од сво јих ро ди те ља. Твр ђе ње из из ја шње ња да Г. А. Х. 
има „има „сни же ну сен зи тив ност на зна че ње ру ти на не ге у сва ко днев ној бри зи о де те ту” сни же ну сен зи тив ност на зна че ње ру ти на не ге у сва ко днев ној бри зи о де те ту” 
не тре ба по себ но ко мен та ри са ти јер се оно мо же сма тра ти обич ном фра зом, с об зи ром не тре ба по себ но ко мен та ри са ти јер се оно мо же сма тра ти обич ном фра зом, с об зи ром 
да му је са др жи на не ја сна и да ни је пот кре пље но кон крет ним чи ње ни ца ма. да му је са др жи на не ја сна и да ни је пот кре пље но кон крет ним чи ње ни ца ма. 

 У зах те ву за из ја шње ње, по ред оста лог, за тра же но је од Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко- У зах те ву за из ја шње ње, по ред оста лог, за тра же но је од Цен тра за со ци јал ни рад Ра ко-
ви ца да се из ја сни да ли је при ли ком до но ше ња од лу ке о по ста вља њу при вре ме ног ста-ви ца да се из ја сни да ли је при ли ком до но ше ња од лу ке о по ста вља њу при вре ме ног ста-
ра те ља де те ту, би ла од ути ца ја чи ње ни ца да је Г. А. Х. ро ђен у Си ри ји, од но сно, да ни је ра те ља де те ту, би ла од ути ца ја чи ње ни ца да је Г. А. Х. ро ђен у Си ри ји, од но сно, да ни је 
др жа вља нин Ср би је. По во дом овог зах те ва ЦСР Оде ље ње Ра ко ви ца, на во ди у из ја шње-др жа вља нин Ср би је. По во дом овог зах те ва ЦСР Оде ље ње Ра ко ви ца, на во ди у из ја шње-
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њу: „њу: „При ја ва бо рав ка и ре гу ли сан ста тус стал но на ста ње ног стран ца узе ти су као ре-При ја ва бо рав ка и ре гу ли сан ста тус стал но на ста ње ног стран ца узе ти су као ре-
ле вант ни по да ци у про це њи ва њу оче вих ро ди тељ ских спо соб но сти. Иако чи ње ни ца да ле вант ни по да ци у про це њи ва њу оче вих ро ди тељ ских спо соб но сти. Иако чи ње ни ца да 
је стра ни др жа вља нин ни је би ла од ути ца ја на од лу ку ор га на ста ра тељ ства у од но су је стра ни др жа вља нин ни је би ла од ути ца ја на од лу ку ор га на ста ра тељ ства у од но су 
на вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, би ла је узе та у об зир при про це ни мре жа по др шке за на вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, би ла је узе та у об зир при про це ни мре жа по др шке за 
оба ро ди те ља, чи ја је по ро дич на за јед ни ца про це ње на као ри зич на за по зи ци ју изо ло ва-оба ро ди те ља, чи ја је по ро дич на за јед ни ца про це ње на као ри зич на за по зи ци ју изо ло ва-
но сти у фа ми ли јар ној и ши рој дру штве ној сре ди ни и са сла бом из гра ђе ном по др шком но сти у фа ми ли јар ној и ши рој дру штве ној сре ди ни и са сла бом из гра ђе ном по др шком 
не по сред ног со ци јал ног ми љеане по сред ног со ци јал ног ми љеа”. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ”. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да 
су ови на во ди кон тра дик тор ни, не у те ме ље ни и не ја сни, и ујед но ука зу је да чи ње ни ца су ови на во ди кон тра дик тор ни, не у те ме ље ни и не ја сни, и ујед но ука зу је да чи ње ни ца 
да је Г. А. Х. стра ни др жа вља нин са стал ним бо рав ком у Ре пу бли ци Ср би ји не сме да бу де да је Г. А. Х. стра ни др жа вља нин са стал ним бо рав ком у Ре пу бли ци Ср би ји не сме да бу де 
од ути ца ја при ли ком до но ше ња од лу ке о ње го вим ро ди тељ ским ком пе тен ци ја ма. од ути ца ја при ли ком до но ше ња од лу ке о ње го вим ро ди тељ ским ком пе тен ци ја ма. 

3.19. 3.19. Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, ГЦСР, Оде ље ње Ра ко ви ца ни је по ну дио чи ње ни-Са гле да ва ју ћи све чи ње ни це и окол но сти, ГЦСР, Оде ље ње Ра ко ви ца ни је по ну дио чи ње ни-
це и до ка зе на осно ву ко јих би се мо гло за кљу чи ти да су по сто ја ли објек тив ни раз ло зи ко ји це и до ка зе на осно ву ко јих би се мо гло за кљу чи ти да су по сто ја ли објек тив ни раз ло зи ко ји 
би пот кре пи ли на во де о по сто ја њу озбиљ них ри зи ка по без бед ност и здра вље де те та. би пот кре пи ли на во де о по сто ја њу озбиљ них ри зи ка по без бед ност и здра вље де те та. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

4.1. 4.1. До но ше њем од лу ке о од ре ђи ва њу при вре ме ног ста ра те ља А. у по ступ ку ли ше ња по-До но ше њем од лу ке о од ре ђи ва њу при вре ме ног ста ра те ља А. у по ступ ку ли ше ња по-
слов не спо соб но сти, Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци пре кр шио је од ред-слов не спо соб но сти, Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци пре кр шио је од ред-
бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

4.2. 4.2. До но ше њем од лу ке о од ре ђи ва њу при вре ме ног ста ра те ља ма ло лет ном де те ту А. Б. и Г. До но ше њем од лу ке о од ре ђи ва њу при вре ме ног ста ра те ља ма ло лет ном де те ту А. Б. и Г. 
А. Х., Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци пре кр шио је од ред бе За ко на о за-А. Х., Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци пре кр шио је од ред бе За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је. бра ни дис кри ми на ци је. 

4.3. 4.3. До но ше њем при вре ме ног за кључ ка о обез бе ђе њу сме шта ја ма ло лет ном де те ту А. Б. и До но ше њем при вре ме ног за кључ ка о обез бе ђе њу сме шта ја ма ло лет ном де те ту А. Б. и 
Г. А. Х. у Цен тру за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не у Бе о гра ду, Цен тар за со ци јал ни Г. А. Х. у Цен тру за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не у Бе о гра ду, Цен тар за со ци јал ни 
рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци пре кр шио је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. рад, Оде ље ње у Ра ко ви ци пре кр шио је од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ГЦСР, Оде ље ње Ра ко ви ца: По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ГЦСР, Оде ље ње Ра ко ви ца: 

5.1. 5.1. Да пре ду зме све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по-Да пре ду зме све по треб не ме ре у ци љу от кла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ног по-
сту па ња пре ма А. и Г. А. Х.сту па ња пре ма А. и Г. А. Х.

5.2. 5.2. Да убу ду ће не до но си од лу ке ко ји ма се кр ше ан ти ди скри ми на ци о ни про пи си. Да убу ду ће не до но си од лу ке ко ји ма се кр ше ан ти ди скри ми на ци о ни про пи си. 

 По треб но је да Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца оба ве сти По ве ре ни цу за  По треб но је да Цен тар за со ци јал ни рад, Оде ље ње Ра ко ви ца 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 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.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- 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. 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 чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Цен тар за со ци јал ни рад,  Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко Цен тар за со ци јал ни рад, 
Оде ље ње Ра ко ви ца 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 Оде ље ње Ра ко ви ца 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 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-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.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 М. Н. про тив се кре та ри ја та за обра зо ва њеПри ту жба М. Н. про тив се кре та ри ја та за обра зо ва ње
због дис кри ми на ци је по осно ву ин ва ли ди те тазбог дис кри ми на ци је по осно ву ин ва ли ди те та

у обла сти обра зо ва њау обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-330/2014-02 да тум: 2.3.2015.бр. 07-00-330/2014-02 да тум: 2.3.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. Н. из Б, ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. Н. из Б, 
мајкa малолетног Л. Р., против Секретаријата за образовање и дечју заштимајкa малолетног Л. Р., против Секретаријата за образовање и дечју зашти ту ту 

града Б. У притужби је наведено да Секретаријат за образовање и дечју заштиту граграда Б. У притужби је наведено да Секретаријат за образовање и дечју заштиту гра да да 
Б. није обезбедио средства за финансирање личног пратиоца њеном детету, чиме је Б. није обезбедио средства за финансирање личног пратиоца њеном детету, чиме је 
дете дискриминисао. У току поступка утврђено je, на основу приложених докумена-дете дискриминисао. У току поступка утврђено je, на основу приложених докумена-
та, да Л. Р. Р. има сметње у развоју, да има четири године и похађа „вртићку групу” у та, да Л. Р. Р. има сметње у развоју, да има четири године и похађа „вртићку групу” у 
ПУ „Б. Б.” П. Утврђено је и да је Комисија за процену потреба за пружањем додатне ПУ „Б. Б.” П. Утврђено је и да је Комисија за процену потреба за пружањем додатне 
образовне здравствене или социјалне подршке детету/ученику дала мишљење да Л. образовне здравствене или социјалне подршке детету/ученику дала мишљење да Л. 
Р. треба да буде премештен у вртић у Б., као територијално најближи вртић, да треба Р. треба да буде премештен у вртић у Б., као територијално најближи вртић, да треба 
да похађа редовну групу вртића уз индивидуализиран приступ у складу са утврђе-да похађа редовну групу вртића уз индивидуализиран приступ у складу са утврђе-
ном дијагнозом и најбољим интересима развоја социјалних и комуникацијских ве-ном дијагнозом и најбољим интересима развоја социјалних и комуникацијских ве-
штина. У приложеном индивидуалном плану подршке детету комисија је навела да штина. У приложеном индивидуалном плану подршке детету комисија је навела да 
Л. Р. треба да има редовне логопедске/дефектолошке и/или третмане са психологом Л. Р. треба да има редовне логопедске/дефектолошке и/или третмане са психологом 
у оквиру вртића, те да вртић треба да употребљава прилагођена наставна средства у оквиру вртића, те да вртић треба да употребљава прилагођена наставна средства 
и асистивне технологије, по потреби. У делу мишљења под називом „Остваривање и асистивне технологије, по потреби. У делу мишљења под називом „Остваривање 
пред школског програма за рад са децом са сметњама у развоју” комисија је навела пред школског програма за рад са децом са сметњама у развоју” комисија је навела 
да Л. Р. има право на „персоналног асистента”, не наводећи ко је одговорна особа/да Л. Р. има право на „персоналног асистента”, не наводећи ко је одговорна особа/
служ ба за обезбеђивање овог додатног вида подршке детету. Због тога је задатак служ ба за обезбеђивање овог додатног вида подршке детету. Због тога је задатак 
По  вереника за заштиту равноправности, у конкретном случају, био да испита да По  вереника за заштиту равноправности, у конкретном случају, био да испита да 
ли је Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Б. пропустио да Л. Р. Р. ли је Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Б. пропустио да Л. Р. Р. 
обезбеди додатну подршку и тиме га дискриминисао на основу његовог личног свој-обезбеди додатну подршку и тиме га дискриминисао на основу његовог личног свој-
ства – инвалидитета. Законом о основама система образовања и васпитања про-ства – инвалидитета. Законом о основама система образовања и васпитања про-
писано је да тим за пружање додатне подршке детету и ученику у предшколској писано је да тим за пружање додатне подршке детету и ученику у предшколској 
установи чине васпитач, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу установи чине васпитач, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу 
са потребама детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ детету, са потребама детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ детету, 
на предлог родитеља, односно старатеља. С друге стране, треба узети у обзир и на-на предлог родитеља, односно старатеља. С друге стране, треба узети у обзир и на-
воде из изјашњења Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Б, који су воде из изјашњења Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Б, који су 
поткрепљени изјавама појединих предшколских установа са територије града Б, да поткрепљени изјавама појединих предшколских установа са територије града Б, да 
се личним пратиоцима у предшколским установама сматрају запослени у овим ус-се личним пратиоцима у предшколским установама сматрају запослени у овим ус-
тановама, који се у интерној комуникацији у вртићима називају „лични пратиоци”. тановама, који се у интерној комуникацији у вртићима називају „лични пратиоци”. 
Такође, град Б. још увек није донео прописе којима ће се детаљно регулисати начин Такође, град Б. још увек није донео прописе којима ће се детаљно регулисати начин 
финансирања и обезбеђивања додатне подршке деци и ученицима из посебно осет-финансирања и обезбеђивања додатне подршке деци и ученицима из посебно осет-
љивих друштвених група, као и органе који ће бити надлежни за спровођење мера љивих друштвених група, као и органе који ће бити надлежни за спровођење мера 
и располагање финансијским средствима, као и да постоји празнина у прописи ма и располагање финансијским средствима, као и да постоји празнина у прописи ма 
у вези са узрастом деце која похађају предшколске установе а којима је потребна у вези са узрастом деце која похађају предшколске установе а којима је потребна 
додатна подршка личних пратилаца – да ли су лични пратиоци намењени деци додатна подршка личних пратилаца – да ли су лични пратиоци намењени деци 
која похађају припремни предшколски програм или и млађој деци, имајући у виду која похађају припремни предшколски програм или и млађој деци, имајући у виду 



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  319

разлику између васпитно-образовног рада и образовно-васпитног рада. Због тога се разлику између васпитно-образовног рада и образовно-васпитног рада. Због тога се 
у овом моменту може закључити да постоји неуједначена пракса у вези са ангажова-у овом моменту може закључити да постоји неуједначена пракса у вези са ангажова-
њем личних пратилаца у предшколским установама, као и да се не може утврдити да њем личних пратилаца у предшколским установама, као и да се не може утврдити да 
ли је Секретаријат за образовање и дечју заштиту био дужан да обезбеди финансиј  ска ли је Секретаријат за образовање и дечју заштиту био дужан да обезбеди финансиј  ска 
средства како би Л. Р. Р. био пружен и овај додатни вид подршке у систему васпита  ња средства како би Л. Р. Р. био пружен и овај додатни вид подршке у систему васпита  ња 
и образовања. Стога ће Повереница за заштиту равноправности, у складу са сво  јим и образовања. Стога ће Повереница за заштиту равноправности, у складу са сво  јим 
овлашћењима, упутити граду Б. препоруку мера за остваривање равноправно сти, овлашћењима, упутити граду Б. препоруку мера за остваривање равноправно сти, 
којом ће препоручити да регулише начин финансирања и обезбеђивања додатне по-којом ће препоручити да регулише начин финансирања и обезбеђивања додатне по-
дршке деци и ученицима из посебно осетљивих друштвених група, у складу са по-дршке деци и ученицима из посебно осетљивих друштвених група, у складу са по-
требама и могућностима. Сагледавајући наводе из притужбе и изјашњења, као и до-требама и могућностима. Сагледавајући наводе из притужбе и изјашњења, као и до-
казе који су достављени у току поступка, Повереница за заштиту равноправности казе који су достављени у току поступка, Повереница за заштиту равноправности 
дала је мишљење да није утврђено да је Секретаријат за образовање и дечју заштиту дала је мишљење да није утврђено да је Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
града Б. дискриминисао Л. Р. на основу инвалидитета. града Б. дискриминисао Л. Р. на основу инвалидитета. 

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу М. Н. из Б., мај ке ма ло лет-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу М. Н. из Б., мај ке ма ло лет-
ног Л. Р., под не ту про тив Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. ног Л. Р., под не ту про тив Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. 

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

да њен син Л. Р. има аути зам и по ха ђа ПУ „Б. Б.” П. у Б.,да њен син Л. Р. има аути зам и по ха ђа ПУ „Б. Б.” П. у Б.,

да на осно ву Пра вил ни ка о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де-да на осно ву Пра вил ни ка 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 и на осно ву ми шље ња Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат-те ту и уче ни ку и на осно ву ми шље ња 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 има пра во на „пер-не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку има пра во на „пер-
со нал ног аси стен та”, од но сно, лич ног пра ти о ца,со нал ног аси стен та”, од но сно, лич ног пра ти о ца,

да је зах тев за фи нан си ра ње лич ног пра ти о ца пр ви пут пре дат Се кре та ри ја ту за обра зо-да је зах тев за фи нан си ра ње лич ног пра ти о ца пр ви пут пре дат Се кре та ри ја ту за обра зо-
ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. 5. фе бру а ра 2014. го ди не, а по след њи пут 29. ма ја 2014. ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. 5. фе бру а ра 2014. го ди не, а по след њи пут 29. ма ја 2014. 
го ди не, али да се кре та ри јат још увек ни је обез бе дио сред ства за фи нан си ра ње лич ног го ди не, али да се кре та ри јат још увек ни је обез бе дио сред ства за фи нан си ра ње лич ног 
пра ти о ца де те ту,пра ти о ца де те ту,

да је Се ре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту обез бе дио сред ства за фи на си ра ње да је Се ре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту обез бе дио сред ства за фи на си ра ње 
лич них пра ти ла ца за де цу у ПУ „Ч.”, ПУ „С. в.”, ПУ „С.”, ПУ „В.”, ПУ „Ч. Ј. З.”, ПУ „Р.” и дру гим лич них пра ти ла ца за де цу у ПУ „Ч.”, ПУ „С. в.”, ПУ „С.”, ПУ „В.”, ПУ „Ч. Ј. З.”, ПУ „Р.” и дру гим 
пред школ ским уста но ва ма,пред школ ским уста но ва ма,

да Се кре та ри јат, ти ме што ни је обез бе дио сред ства за фи нан си ра ње лич ног пра ти о ца, да Се кре та ри јат, ти ме што ни је обез бе дио сред ства за фи нан си ра ње лич ног пра ти о ца, 
дис кри ми ни ше Л. Р, на ро чи то има ју ћи у ви ду да дру гој де ци у пред школ ским уста но ва-дис кри ми ни ше Л. Р, на ро чи то има ју ћи у ви ду да дру гој де ци у пред школ ским уста но ва-
ма на те ри то ри ји гра да Б. ре дов но фи нан си ра пра ти о це. ма на те ри то ри ји гра да Б. ре дов но фи нан си ра пра ти о це. 

1.3. 1.3. Уз при ту жбу су под не ти сле де ћи до ка зи: 1) ми шље ње Ко ми си је за про це ну по тре ба за Уз при ту жбу су под не ти сле де ћи до ка зи: 1) 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. 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. 
560-73/2013 од 14. ок то бра 2013. го ди не; 2) зах те ви Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју 560-73/2013 од 14. ок то бра 2013. го ди не; 2) зах те ви Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју 
за шти ту за обез бе ђи ва ње сред ста ва за фи нан си ра ње лич ног пра ти о ца Л. Р. Р; 4) од го вор за шти ту за обез бе ђи ва ње сред ста ва за фи нан си ра ње лич ног пра ти о ца Л. Р. Р; 4) од го вор 
Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту бр. 73/14-3 од 12. мар та 2014. го ди не; 5) Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту бр. 73/14-3 од 12. мар та 2014. го ди не; 5) 
од го вор Сек то ра за ин спек циј ски над зор Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту од го вор Сек то ра за ин спек циј ски над зор Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту 
бр. 614-251/2014 од 16. апри ла 2014. го ди не; 6) до пи си ко је је За шти ти ник гра ђа на упу-бр. 614-251/2014 од 16. апри ла 2014. го ди не; 6) до пи си ко је је За шти ти ник гра ђа на упу-
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тио Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (бр. 5-2-956/14 од 8. ју ла 2014. тио Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (бр. 5-2-956/14 од 8. ју ла 2014. 
го ди не), Град ској упра ви гра да Б. (бр. 5-2-1070/14 од 8. ју ла 2014. го ди не) и ПУ „Б. Б.” П. го ди не), Град ској упра ви гра да Б. (бр. 5-2-1070/14 од 8. ју ла 2014. го ди не) и ПУ „Б. Б.” П. 
из Б. (бр. 5-2-624/14 од 8. ју ла 2014. го ди не) и 7) од го во ре на зах те ве за до ста вља ње ин-из Б. (бр. 5-2-624/14 од 8. ју ла 2014. го ди не) и 7) од го во ре на зах те ве за до ста вља ње ин-
фор ма ци ја од јав ног зна ча ја ко је су под но си тељ ки при ту жбе до ста ви ле пред школ ске фор ма ци ја од јав ног зна ча ја ко је су под но си тељ ки при ту жбе до ста ви ле пред школ ске 
уста но ве: „С. в.”, „Р.”, „Ч. Ј. З.”, „Ч.”, „В.” и „Б. Б.”.уста но ве: „С. в.”, „Р.”, „Ч. Ј. З.”, „Ч.”, „В.” и „Б. Б.”.

1.4. 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-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 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 С. Ђ, се кре тар ке 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 С. Ђ, се кре тар ке 
Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. 

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

да је се кре та ри јат до нео Ре ше ње о оби му де лат но сти пред школ ским уста но ва ма ко-да је се кре та ри јат до нео Ре ше ње о оби му де лат но сти пред школ ским уста но ва ма ко-
јим је одо брио ан га жо ва ње 32 де фек то ло га и ме ди цин ске се стре ко ји ра де са де цом са јим је одо брио ан га жо ва ње 32 де фек то ло га и ме ди цин ске се стре ко ји ра де са де цом са 
смет ња ма у раз во ју у ре дов ним вас пит ним гру па ма. Ре ше ње је до не то у ок то бру 2013. смет ња ма у раз во ју у ре дов ним вас пит ним гру па ма. Ре ше ње је до не то у ок то бру 2013. 
го ди не и њи ме је утвр ђен број за по сле них ко је пред школ ске уста но ве мо гу да има ју у го ди не и њи ме је утвр ђен број за по сле них ко је пред школ ске уста но ве мо гу да има ју у 
2013/2014. го ди ни,2013/2014. го ди ни,

да је број ме ди цин ских се ста ра и де фек то ло га од ре ђен фи нан сиј ским пла ном и да је да је број ме ди цин ских се ста ра и де фек то ло га од ре ђен фи нан сиј ским пла ном и да је 
сва ка пред школ ска уста но ва би ла ду жна да се кре ће у окви ру од ре ђе ног бро ја и из вр ши сва ка пред школ ска уста но ва би ла ду жна да се кре ће у окви ру од ре ђе ног бро ја и из вр ши 
пре ра спо де лу сред ста ва у сво јој уста но ви,пре ра спо де лу сред ста ва у сво јој уста но ви,

да ПУ П. ни је из вр ши ла ову пре ра спо де лу, већ је ан га жо ва ла ме ди цин ске се стре ко је ни-да ПУ П. ни је из вр ши ла ову пре ра спо де лу, већ је ан га жо ва ла ме ди цин ске се стре ко је ни-
су би ле одо бре не Ре ше њем о оби му де лат но сти пред школ ским уста но ва ма, од но сно, су би ле одо бре не Ре ше њем о оби му де лат но сти пред школ ским уста но ва ма, од но сно, 
пла ћа ла их је из соп стве них сред ста ва два ме се ца. На кон то га је оба ве сти ла ро ди те ље пла ћа ла их је из соп стве них сред ста ва два ме се ца. На кон то га је оба ве сти ла ро ди те ље 
де це да је се кре та ри јат уки нуо ово пра во, а да пред школ ска уста но ва не ма ви ше сред-де це да је се кре та ри јат уки нуо ово пра во, а да пред школ ска уста но ва не ма ви ше сред-
ста ва за ан га жо ва ње ме ди цин ског осо бља,ста ва за ан га жо ва ње ме ди цин ског осо бља,

да се под но си тељ ка при ту жбе два пу та обра ћа ла се кре та ри ја ту, да је раз го ва ра ла са се-да се под но си тељ ка при ту жбе два пу та обра ћа ла се кре та ри ја ту, да је раз го ва ра ла са се-
кре тар ком С. Ђ. ко ја ју је упу ти ла да се обра ти про свет ној ин спек ци ји,кре тар ком С. Ђ. ко ја ју је упу ти ла да се обра ти про свет ној ин спек ци ји,

да је про свет на ин спек ци ја ди рек то ру ПУ „Б. Б.” на ло жи ла да раз мо три мо гућ ност за пре-да је про свет на ин спек ци ја ди рек то ру ПУ „Б. Б.” на ло жи ла да раз мо три мо гућ ност за пре-
ба ци ва ње де те та у обје кат бли жи ме сту ста но ва ња, да пре ду зме од го ва ра ју ће рад ње ба ци ва ње де те та у обје кат бли жи ме сту ста но ва ња, да пре ду зме од го ва ра ју ће рад ње 
ка ко би вас пи та чи и струч ни са рад ни ци са чи ни ли и ре а ли зо ва ли план ин ди ви ду ал ног на-ка ко би вас пи та чи и струч ни са рад ни ци са чи ни ли и ре а ли зо ва ли план ин ди ви ду ал ног на-
чи на ра да са Л. Р. Р., те да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре ра ди пла ни ра ња, оства ри ва ња и чи на ра да са Л. Р. Р., те да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре ра ди пла ни ра ња, оства ри ва ња и 
пра ће ња ра да вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји ра де са де цом са смет ња ма у раз во ју,пра ће ња ра да вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји ра де са де цом са смет ња ма у раз во ју,

да За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и Пра вил ни ком о до дат ној да За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и 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 ни је кон крет но де фи-обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку ни је кон крет но де фи-
ни сан на чин ан га жо ва ња и фи нан си ра ња лич них пра ти ла ца за де цу са смет ња ма у раз-ни сан на чин ан га жо ва ња и фи нан си ра ња лич них пра ти ла ца за де цу са смет ња ма у раз-
во ју, те је, сто га, град Б. за де цу ко ја по ха ђа ју шко ле на те ри то ри ји овог гра да ан га жо вао во ју, те је, сто га, град Б. за де цу ко ја по ха ђа ју шко ле на те ри то ри ји овог гра да ан га жо вао 
пра ти о це пу тем за кљу чи ва ња уго во ра о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма,пра ти о це пу тем за кљу чи ва ња уго во ра о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма,

да је де лат ност пред школ ских уста но ва та ко кон ци пи ра на да ро ди те љи, од но сно ста ра-да је де лат ност пред школ ских уста но ва та ко кон ци пи ра на да ро ди те љи, од но сно ста ра-
те љи до во де и од во де де цу из вр ти ћа, без об зи ра да ли су у пи та њу де ца са смет ња ма те љи до во де и од во де де цу из вр ти ћа, без об зи ра да ли су у пи та њу де ца са смет ња ма 
у раз во ју или не, од но сно, де ца ко ја по ха ђа ју вр ти ће не ма ју по себ но обез бе ђе не лич не у раз во ју или не, од но сно, де ца ко ја по ха ђа ју вр ти ће не ма ју по себ но обез бе ђе не лич не 
пра ти о це,пра ти о це,

да у то ку бо рав ка де це у вр ти ћу, са де цом са смет ња ма у раз во ју ра ди струч но осо бље да у то ку бо рав ка де це у вр ти ћу, са де цом са смет ња ма у раз во ју ра ди струч но осо бље 
ко је је за по сле но у вр ти ћу (де фек то ло зи, пе да го зи, пси хо ло зи, ло го пе ди, ме ди цин ске ко је је за по сле но у вр ти ћу (де фек то ло зи, пе да го зи, пси хо ло зи, ло го пе ди, ме ди цин ске 
се стре), те се због то га фи нан сиј ским пла ном не обез бе ђу ју по себ на сред ства за фи нан-се стре), те се због то га фи нан сиј ским пла ном не обез бе ђу ју по себ на сред ства за фи нан-
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си ра ње пра ти ла ца за де цу са смет ња ма у раз во ју у пред школ ским уста но ва ма, већ се за си ра ње пра ти ла ца за де цу са смет ња ма у раз во ју у пред школ ским уста но ва ма, већ се за 
пла те тих за по сле них обез бе ђу ју сред ства у бу џе ту гра да Б.,пла те тих за по сле них обез бе ђу ју сред ства у бу џе ту гра да Б.,

да се де фек то ло зи, пси хо ло зи, ме ди цин ске се стре и дру ги за по сле ни у вр ти ћу, у ин тер-да се де фек то ло зи, пси хо ло зи, ме ди цин ске се стре и дру ги за по сле ни у вр ти ћу, у ин тер-
ној ко му ни ка ци ји у пред школ ским уста но ва ма, на зи ва ју „лич ни пра ти о ци”, с об зи ром да ној ко му ни ка ци ји у пред школ ским уста но ва ма, на зи ва ју „лич ни пра ти о ци”, с об зи ром да 
део рад ног вре ме на про во де у ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју у вас пит ној гру пи у део рад ног вре ме на про во де у ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју у вас пит ној гру пи у 
скла ду са ин ди ви ду ал ним обра зов ним пла ном ко ји пра ти ин тер ре сор на ко ми си ја, о че-скла ду са ин ди ви ду ал ним обра зов ним пла ном ко ји пра ти ин тер ре сор на ко ми си ја, о че-
му уста но ве до ста вља ју го ди шње из ве шта је. му уста но ве до ста вља ју го ди шње из ве шта је. 

1.6. 1.6. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у ци љу утвр ђи ва ња свих прав но ре ле вант-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, у ци љу утвр ђи ва ња свих прав но ре ле вант-
них чи ње ни ца и окол но сти, за тра жи ла је од свих пред школ ских уста но ва са те ри то ри-них чи ње ни ца и окол но сти, за тра жи ла је од свих пред школ ских уста но ва са те ри то ри-
је гра да Б. да је оба ве сте на ко ји на чин је у њи хо вој пред школ ској уста но ви обез бе ђе-је гра да Б. да је оба ве сте на ко ји на чин је у њи хо вој пред школ ској уста но ви обез бе ђе-
на до дат на по др шка де ци са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, да ли има ју ан га-на до дат на по др шка де ци са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, да ли има ју ан га-
жо ва не лич не пра ти о це и ког су уз ра ста де ца ко јој је обез бе ђен овај вид по др шке, те жо ва не лич не пра ти о це и ког су уз ра ста де ца ко јој је обез бе ђен овај вид по др шке, те 
на ко ји на чин су ан га жо ва ни лич ни пра ти о ци, као и ко обез бе ђу је сред ства за њи хо во на ко ји на чин су ан га жо ва ни лич ни пра ти о ци, као и ко обез бе ђу је сред ства за њи хо во 
фи нан си ра ње. Од го во ре су до ста ви ле сле де ће ПУ: „Др С. М.”, „Д. д.”, „З.”, „Л.” Г, „Н.”, фи нан си ра ње. Од го во ре су до ста ви ле сле де ће ПУ: „Др С. М.”, „Д. д.”, „З.”, „Л.” Г, „Н.”, 
„Ч.”, „П. В.” О. и „С. в.”.„Ч.”, „П. В.” О. и „С. в.”.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу утвр ђе но је да је Л. Р. Р., Уви дом у при ту жбу и при ло ге ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу утвр ђе но је да је Л. Р. Р., 
син под но си тељ ке при ту жбе ро ђен 2010. го ди не и да по ха ђа вр тић „Б. Б.” П. у Б. Ко ми-син под но си тељ ке при ту жбе ро ђен 2010. го ди не и да по ха ђа вр тић „Б. Б.” П. у Б. Ко ми-
си ја 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 си ја 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 да ла је 14. ок то бра 2013. го ди не ми шље ње у ко јем је, из ме ђу по др шке де те ту/уче ни ку да ла је 14. ок то бра 2013. го ди не ми шље ње у ко јем је, из ме ђу 
оста лог, на ве де но да је Л. Р. Р. по треб на по моћ у со ци ја ли за ци ји и под сти ца ју раз во ја ко-оста лог, на ве де но да је Л. Р. Р. по треб на по моћ у со ци ја ли за ци ји и под сти ца ју раз во ја ко-
му ни ка циј ских ве шти на у гру пи де це ко ја по ха ђа ју ре дов ну гру пу, да тре ба да бу де пре-му ни ка циј ских ве шти на у гру пи де це ко ја по ха ђа ју ре дов ну гру пу, да тре ба да бу де пре-
ме штен из вр ти ћа у П. С. у вр тић у Б, ко ји је те ри то ри јал но нај бли жи вр тић. Ко ми си ја је у ме штен из вр ти ћа у П. С. у вр тић у Б, ко ји је те ри то ри јал но нај бли жи вр тић. Ко ми си ја је у 
ми шље њу, по том, на ве ла да Л. Р. Р. „има пра во на пер со нал ног аси стен та, као и пра во на ми шље њу, по том, на ве ла да Л. Р. Р. „има пра во на пер со нал ног аси стен та, као и пра во на 
ло го пед ско/ де фек то ло шки или рад са пси хо ло гом у ин ди ви ду а ли зо ва ном при сту пу (у ло го пед ско/ де фек то ло шки или рад са пси хо ло гом у ин ди ви ду а ли зо ва ном при сту пу (у 
скла ду са по ста вље ним ди јаг но за ма) пре ма мо гућ но сти ма вр ти ћа”.скла ду са по ста вље ним ди јаг но за ма) пре ма мо гућ но сти ма вр ти ћа”.

2.2. 2.2. Уви дом у при ло ге до ста вље не уз при ту жбу утвр ђе но је да су се под но си тељ ка при ту жбе Уви дом у при ло ге до ста вље не уз при ту жбу утвр ђе но је да су се под но си тељ ка при ту жбе 
и ПУ „Б. Б.” П. обра ћа ли Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за шти ту у ве зи са Л. Р. пре-и ПУ „Б. Б.” П. обра ћа ли Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за шти ту у ве зи са Л. Р. пре-
ме шта јем из вр ти ћа „Л.” у П. С. у не ки од вр ти ћа у Б. ПУ „Б. Б.” П. оба ве сти ла је се кре та ри-ме шта јем из вр ти ћа „Л.” у П. С. у не ки од вр ти ћа у Б. ПУ „Б. Б.” П. оба ве сти ла је се кре та ри-
јат у мар ту 2014. го ди не да ни је у мо гућ но сти да пре ме сти Л. Р. у вр тић у Б, јер су ка па ци-јат у мар ту 2014. го ди не да ни је у мо гућ но сти да пре ме сти Л. Р. у вр тић у Б, јер су ка па ци-
те ти вр ти ћа на тој те ри то ри ји би ли по пу ње ни 20% из над нор ма ти ва, те да је због смет њи те ти вр ти ћа на тој те ри то ри ји би ли по пу ње ни 20% из над нор ма ти ва, те да је због смет њи 
у раз во ју нео п ход но да се обез бе ди ма њи број де це у гру пи или по др шка „пер со нал ног у раз во ју нео п ход но да се обез бе ди ма њи број де це у гру пи или по др шка „пер со нал ног 
аси стен та” ка ко би сре ди на би ла под сти цај на за ње гов вас пит но-обра зов ни раз вој. аси стен та” ка ко би сре ди на би ла под сти цај на за ње гов вас пит но-обра зов ни раз вој. 

2.3. 2.3. Сек тор за ин спек циј ски над зор Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту оба ве стио Сек тор за ин спек циј ски над зор Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту оба ве стио 
је под но си тељ ку при ту жбе да су по ње ној пред став ци про свет ни ин спек то ри из вр ши ли је под но си тељ ку при ту жбе да су по ње ној пред став ци про свет ни ин спек то ри из вр ши ли 
ван ред ни ин спек циј ски над зор над ра дом ПУ „Б. Б.” у Б. и ди рек то ру уста но ве на ло жи ли ван ред ни ин спек циј ски над зор над ра дом ПУ „Б. Б.” у Б. и ди рек то ру уста но ве на ло жи ли 
да, са гла сно сво јим овла шће њи ма, раз мо три мо гућ ност за пре ба ци ва ње Л. Р. из јед ног да, са гла сно сво јим овла шће њи ма, раз мо три мо гућ ност за пре ба ци ва ње Л. Р. из јед ног 
у дру ги обје кат уста но ве ко ји је бли жи де те то вом ме сту ста но ва ња, у скла ду са у дру ги обје кат уста но ве ко ји је бли жи де те то вом ме сту ста но ва ња, у скла ду са мо гућ-мо гућ-
но сти ма са мог објек та и бро ја де ца у гру па ма. Ди рек то ру су, та ко ђе, на ло жи ли да пре ду-но сти ма са мог објек та и бро ја де ца у гру па ма. Ди рек то ру су, та ко ђе, на ло жи ли да пре ду-
зме од го ва ра ју ће рад ње ка ко би вас пи та чи и струч ни са рад ни ци са чи ни ли и ре а ли зо ва ли зме од го ва ра ју ће рад ње ка ко би вас пи та чи и струч ни са рад ни ци са чи ни ли и ре а ли зо ва ли 
план ин ди ви ду а ли зо ва ног на чи на ра да са Л. Р, на осно ву са чи ње ног пе да го шког про фи ла, план ин ди ви ду а ли зо ва ног на чи на ра да са Л. Р, на осно ву са чи ње ног пе да го шког про фи ла, 
као и да пре ду зме од го ва ра ју ће рад ње ра ди пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња ра да као и да пре ду зме од го ва ра ју ће рад ње ра ди пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња ра да 
вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји ра де са де цом са смет ња ма у раз во ју.вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји ра де са де цом са смет ња ма у раз во ју.
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2.4. 2.4. Уви дом у до пи се ко је су По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти упу ти ле пред школ ске Уви дом у до пи се ко је су По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти упу ти ле пред школ ске 
уста но ве са те ри то ри је гра да Б. утвр ђе но је да у ПУ „Н. Р.” и „Л.” Г. ни су ан га жо ва ни пра-уста но ве са те ри то ри је гра да Б. утвр ђе но је да у ПУ „Н. Р.” и „Л.” Г. ни су ан га жо ва ни пра-
ти о ци за лич ну по моћ де те ту. ти о ци за лич ну по моћ де те ту. 

 ПУ „Н. Р.” на ве ла је да ову пред школ ску уста но ву тре нут но не по ха ђа ју де ца са ин ва ли- ПУ „Н. Р.” на ве ла је да ову пред школ ску уста но ву тре нут но не по ха ђа ју де ца са ин ва ли-
ди те том и смет ња ма у раз во ју, али да се до дат на по др шка де ци у овој уста но ви обез бе-ди те том и смет ња ма у раз во ју, али да се до дат на по др шка де ци у овој уста но ви обез бе-
ђу је ан га жо ва њем ти ма за ин клу зив но обра зо ва ње, ко ји са чи ња ва ин ди ви ду ал ни обра-ђу је ан га жо ва њем ти ма за ин клу зив но обра зо ва ње, ко ји са чи ња ва ин ди ви ду ал ни обра-
зов ни план. Ме ди цин ске се стре, вас пи та чи, ло го пе ди и струч ни са рад ни ци то ком це ле зов ни план. Ме ди цин ске се стре, вас пи та чи, ло го пе ди и струч ни са рад ни ци то ком це ле 
рад не го ди не пра те ре а ли за ци ју ИОП-а кроз ин ди ви ду ал ни пе да го шки и ло го пед ски рад рад не го ди не пра те ре а ли за ци ју ИОП-а кроз ин ди ви ду ал ни пе да го шки и ло го пед ски рад 
са де цом са по тре бом за до дат ном по др шком, у окви ру ме сеч них пла но ва.са де цом са по тре бом за до дат ном по др шком, у окви ру ме сеч них пла но ва.

 ПУ „Л.” Г. на ве ла је да уста но ва не ма ан га жо ва не пра ти о це за лич ну по моћ де ци, иако су  ПУ „Л.” Г. на ве ла је да уста но ва не ма ан га жо ва не пра ти о це за лич ну по моћ де ци, иако су 
ви ше пу та сла ли до пи се Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за шти ту. У овој ПУ, та ко ђе ви ше пу та сла ли до пи се Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за шти ту. У овој ПУ, та ко ђе 
је фор ми ран тим за ин клу зив но обра зо ва ње ко ји ре дов но пра ти де цу ко ји ма је по треб на је фор ми ран тим за ин клу зив но обра зо ва ње ко ји ре дов но пра ти де цу ко ји ма је по треб на 
до дат на по др шка и из ра ђу је пе да го шке про фи ле у са рад њи са вас пи та чи ма и ро ди те-до дат на по др шка и из ра ђу је пе да го шке про фи ле у са рад њи са вас пи та чи ма и ро ди те-
љи ма де це. љи ма де це. 

 ПУ „Д. С. М.” на ве ла је да је за сва ко де те са ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју фор- ПУ „Д. С. М.” на ве ла је да је за сва ко де те са ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју фор-
ми ран тим за по др шку ко ји чи не вас пи та чи, ро ди те љи, струч ни са рад ник, де фек то лог из ми ран тим за по др шку ко ји чи не вас пи та чи, ро ди те љи, струч ни са рад ник, де фек то лог из 
уста но ве и де фек то лог спољ ни са рад ник. Та ко ђе, на ве де но је да је за де те ко је по ха ђа уста но ве и де фек то лог спољ ни са рад ник. Та ко ђе, на ве де но је да је за де те ко је по ха ђа 
при прем ни пред школ ски про грам ан га жо ван лич ни пра ти лац де те та – ро ди тељ де те та, при прем ни пред школ ски про грам ан га жо ван лич ни пра ти лац де те та – ро ди тељ де те та, 
те да „тро шко ве сно се ро ди те љи де те та”. те да „тро шко ве сно се ро ди те љи де те та”. 

 ПУ „П. В.” О. на ве ла је да је у рад ној 2013/2014. го ди ни, до дат на по др шка де ци са ин ва- ПУ „П. В.” О. на ве ла је да је у рад ној 2013/2014. го ди ни, до дат на по др шка де ци са ин ва-
ли ди те том и де ци са смет ња ма у раз во ју пру жа на ан га жо ва њем во лон те ра, јер лич ни ли ди те том и де ци са смет ња ма у раз во ју пру жа на ан га жо ва њем во лон те ра, јер лич ни 
пра ти о ци ни су обез бе ђе ни због не до стат ка сред ста ва. На ве де но је и да су до би ли усме-пра ти о ци ни су обез бе ђе ни због не до стат ка сред ста ва. На ве де но је и да су до би ли усме-
ну ин фор ма ци ју од ро ди те ља де вој чи це ко ја по ха ђа при прем ну пред школ ску гру пу да ну ин фор ма ци ју од ро ди те ља де вој чи це ко ја по ха ђа при прем ну пред школ ску гру пу да 
јој је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту одо брио лич ног пра ти о ца, те да ње ни јој је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту одо брио лич ног пра ти о ца, те да ње ни 
ро ди те љи че ка ју ре ше ње се кре та ри ја та. ро ди те љи че ка ју ре ше ње се кре та ри ја та. 

 ПУ „Д. д.” на ве ла је да по сто ји по тре ба за ан га жо ва њем лич них пра ти ла ца за че тво ро  ПУ „Д. д.” на ве ла је да по сто ји по тре ба за ан га жо ва њем лич них пра ти ла ца за че тво ро 
де це, од ко јих тро је по ха ђа при прем ни пред школ ски про грам. За тро је де це је до сеп-де це, од ко јих тро је по ха ђа при прем ни пред школ ски про грам. За тро је де це је до сеп-
тем бра 2014. го ди не био обез бе ђен лич ни пра ти лац ко га је фи нан си ра ла ло кал на са мо-тем бра 2014. го ди не био обез бе ђен лич ни пра ти лац ко га је фи нан си ра ла ло кал на са мо-
у пра ва, али је од ок то бра 2014. го ди не фи нан си ра ње об у ста вље но. За дво је де це, лич не у пра ва, али је од ок то бра 2014. го ди не фи нан си ра ње об у ста вље но. За дво је де це, лич не 
пра ти о це су на ста ви ли да фи нан си ра ју ро ди те љи до евен ту ал ног до но ше ња но ве од лу-пра ти о це су на ста ви ли да фи нан си ра ју ро ди те љи до евен ту ал ног до но ше ња но ве од лу-
ке над ле жних ор га на на ни воу гра да Б. ке над ле жних ор га на на ни воу гра да Б. 

 ПУ „З.” на ве ла је да су ан га жо ва ли (од но сно при пре ма ју ан га жо ва ње) три ме ди цин ске  ПУ „З.” на ве ла је да су ан га жо ва ли (од но сно при пре ма ју ан га жо ва ње) три ме ди цин ске 
се стре и три де фек то ло га, на осно ву ми шље ња Струч ног ти ма за ин клу зив но обра зо ва-се стре и три де фек то ло га, на осно ву ми шље ња Струч ног ти ма за ин клу зив но обра зо ва-
ње на ни воу уста но ве, а њи хо во фи нан си ра ње је обез бе ђе но на осно ву Ре ше ња о да-ње на ни воу уста но ве, а њи хо во фи нан си ра ње је обез бе ђе но на осно ву Ре ше ња о да-
ва њу са гла сно сти на обим де лат но сти и при зна те спе ци фич но сти у по сло ва њу ПУ „З.” у ва њу са гла сно сти на обим де лат но сти и при зна те спе ци фич но сти у по сло ва њу ПУ „З.” у 
рад ној 2014/2015. го ди ни из сред ста ва бу џе та. рад ној 2014/2015. го ди ни из сред ста ва бу џе та. 

 ПУ „Ч.” ис та кла је да је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту, на осно ву Ре ше ња о  ПУ „Ч.” ис та кла је да је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту, на осно ву Ре ше ња о 
да ва њу са гла сно сти на обим де лат но сти у рад ној 2014/2015. го ди ни, при знао овој пред-да ва њу са гла сно сти на обим де лат но сти у рад ној 2014/2015. го ди ни, при знао овој пред-
школ ској уста но ви ве ћи број рад ни ка у од но су на ре пу блич ки нор ма тив, и то, из ме ђу школ ској уста но ви ве ћи број рад ни ка у од но су на ре пу блич ки нор ма тив, и то, из ме ђу 
оста лог, за два са рад ни ка за раз вој пси хо-мо тор них спо соб но сти. оста лог, за два са рад ни ка за раз вој пси хо-мо тор них спо соб но сти. 

 ПУ „С. в.” на ве ла је да ову уста но ву по ха ђа пе то ро де це ко ја су укљу че на у при прем ни  ПУ „С. в.” на ве ла је да ову уста но ву по ха ђа пе то ро де це ко ја су укљу че на у при прем ни 
пред школ ски про грам и за ко ју су ан га жо ва ни пра ти о ци за лич ну по моћ де те ту. Ис так-пред школ ски про грам и за ко ју су ан га жо ва ни пра ти о ци за лич ну по моћ де те ту. Ис так-
ну то је да су, као пра ти о ци, ан га жо ва ни де фек то ло зи и ме ди цин ске се стре, а сред ства је ну то је да су, као пра ти о ци, ан га жо ва ни де фек то ло зи и ме ди цин ске се стре, а сред ства је 
обез бе дио Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту. обез бе дио Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту. 
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3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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 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 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 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-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 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-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 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 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 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-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. 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 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-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. ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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. 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 чл. 28. пред ви ђа да де те, из-го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та, 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 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-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 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 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 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-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 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. со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма и са окру же њем. 

3.4. 3.4. 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-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-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. гом де цом, у пу ној ме ри, ужи ва ју сва људ ска пра ва и основ не сло бо де. 

3.5. 3.5. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је Ко мен тар бр. 9. ко ји се од но си на пра ва де те та са смет-Ко ми тет за пра ва де те та до нео је 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 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 де це, укљу чу ју ћи и на осно ву смет њи у раз во ју. Из-спре ча ва ња сва ке дис кри ми на ци је де це, укљу чу ју ћи и на осно ву смет њи у раз во ју. Из-
ри чи то на во ђе ње смет њи у раз во ју као осно ва дис кри ми на ци је је је дин стве но а мо же ри чи то на во ђе ње смет њи у раз во ју као осно ва дис кри ми на ци је је је дин стве но а мо же 
се об ја сни ти чи ње ни цом да де ца са смет ња ма у раз во ју при па да ју јед ној од нај о се тљи-се об ја сни ти чи ње ни цом да 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.ви јих гру па де це.

3.6. 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-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, 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 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.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.
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3.7. 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-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-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-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 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 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-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-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, 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 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 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-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. 19. ст. 1. и 2. про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, стви ма. Од ред ба ма чл. 19. ст. 1. и 2. 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-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. За бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног ма, у скла ду са за ко ном. 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-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 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-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-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. ко по сту па ти пре ма њи ма. 

3.8. 3.8. За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да си стем обра зо-За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је да си стем обра зо-
ва ња и вас пи та ња об у хва та пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње, основ но и сред ње ва ња и вас пи та ња об у хва та пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње, основ но и сред ње 
обра зо ва ње и вас пи та ње и пред ста вља са став ни део уче ња то ком це лог жи во та свих обра зо ва ње и вас пи та ње и пред ста вља са став ни део уче ња то ком це лог жи во та свих 
гра ђа на у Ре пу бли ци Ср би ји. Од ред бом чл. 69. ст. 1. про пи са но је да пред школ ска уста-гра ђа на у Ре пу бли ци Ср би ји. Од ред бом чл. 69. ст. 1. про пи са но је да пред школ ска уста-
но ва раз ви ја и оства ру је про гра ме вас пи та ња и обра зо ва ња де це, у скла ду са осно ва-но ва раз ви ја и оства ру је про гра ме вас пи та ња и обра зо ва ња де це, у скла ду са осно ва-
ма про гра ма пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња и по себ ним за ко ном. Од ред ба ма ма про гра ма пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња и по себ ним за ко ном. Од ред ба ма 
чл. 77. ст. 1. и 2. де фи ни ше се ин ди ви ду ал ни обра зов ни план и про пи су је да за де те и чл. 77. ст. 1. и 2. де фи ни ше се ин ди ви ду ал ни обра зов ни план и про пи су је да за де те и 
уче ни 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-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 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 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. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план (ИОП) је по се бан до ку мент ко јим се пла ни ра до дат-план. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план (ИОП) је 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 за од ре ђе но де те и уче ни ка, у скла ду са ње го вим на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу за од ре ђе но де те и уче ни ка, у скла ду са ње го вим 
мо гућ но сти ма. Од ред ба ма ста во ва 8. и 9. овог чла на про пи са но је да ИОП до но си пе да-мо гућ но сти ма. Од ред ба ма ста во ва 8. и 9. овог чла на про пи са но је да ИОП до но си пе да-
го шки ко ле ги јум уста но ве на пред лог струч ног ти ма за ин клу зив но обра зо ва ње, од но сно го шки ко ле ги јум уста но ве на пред лог струч ног ти ма за ин клу зив но обра зо ва ње, од но сно 
ти ма за пру жа ње до дат не по др шке де те ту и уче ни ку. Тим у пред школ ској уста но ви чи не ти ма за пру жа ње до дат не по др шке де те ту и уче ни ку. Тим у пред школ ској уста но ви чи не 
вас пи тач, струч ни са рад ник, ро ди тељ, од но сно ста ра тељ, а у скла ду са по тре ба ма де те та вас пи тач, струч ни са рад ник, ро ди тељ, од но сно ста ра тељ, а у скла ду са по тре ба ма де те та 
и пе да го шки аси стент, од но сно пра ти лац за лич ну по моћ де те ту, на пред лог ро ди те ља, и пе да го шки аси стент, од но сно пра ти лац за лич ну по моћ де те ту, на пред лог ро ди те ља, 
од но сно ста ра те ља. Чл. 117. ст. 1. про пи са но је да у оба вља њу де лат но сти пред школ ска од но сно ста ра те ља. Чл. 117. ст. 1. про пи са но је да у оба вља њу де лат но сти пред школ ска 
уста но ва мо же да има са рад ни ка: ну три ци о ни сту, со ци јал ног и здрав стве ног рад ни ка и уста но ва мо же да има са рад ни ка: ну три ци о ни сту, со ци јал ног и здрав стве ног рад ни ка и 
дру гог са рад ни ка, у скла ду са по себ ним за ко ном, док је ст. 8. овог чла на про пи са но да дру гог са рад ни ка, у скла ду са по себ ним за ко ном, док је ст. 8. овог чла на про пи са но да 
из у зет но, ра ди пру жа ња по мо ћи де те ту, од но сно уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, обра-из у зет но, ра ди пру жа ња по мо ћи де те ту, од но сно уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, обра-
зов но-вас пит ном ра ду мо же да при су ству је и пра ти лац де те та, од но сно уче ни ка. зов но-вас пит ном ра ду мо же да при су ству је и пра ти лац де те та, од но сно уче ни ка. 

3.9. 3.9. За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, од ред ба ма чл. 2. ст. 2. од ре ђе на је За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, од ред ба ма чл. 2. ст. 2. од ре ђе на је 
де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња као вас пи та ње и обра зо ва ње де це де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња као вас пи та ње и обра зо ва ње де це 
пред школ ског уз ра ста, а од ред ба ма чл. 34. ст. 1. и 2. про пи са но је да де ца са смет ња ма пред школ ског уз ра ста, а од ред ба ма чл. 34. ст. 1. и 2. про пи са но је да де ца са смет ња ма 
у раз во ју оства ру ју пра во на пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње у вас пит ној гру пи, у раз во ју оства ру ју пра во на пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње у вас пит ној гру пи, 
у вас пит ној гру пи уз до дат ну по др шку и ин ди ви ду ал ни вас пит но-обра зов ни план и у у вас пит ној гру пи уз до дат ну по др шку и ин ди ви ду ал ни вас пит но-обра зов ни план и у 
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раз вој ној гру пи, на осно ву ин ди ви ду ал ног вас пит но-обра зов ног пла на, у скла ду са за ко-раз вој ној гру пи, на осно ву ин ди ви ду ал ног вас пит но-обра зов ног пла на, у скла ду са за ко-
ном. Пред школ ска уста но ва ко ја је упи са ла де те са смет ња ма у раз во ју мо же да утвр ди ном. Пред школ ска уста но ва ко ја је упи са ла де те са смет ња ма у раз во ју мо же да утвр ди 
по тре бу за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке и у том по тре бу за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке и у том 
слу ча ју упу ћу је зах тев иза бра ном ле ка ру над ле жног до ма здра вља, од но сно ин тер ре-слу ча ју упу ћу је зах тев иза бра ном ле ка ру над ле жног до ма здра вља, од но сно ин тер ре-
сор ној ко ми си ји за про це ну тих по тре ба и за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве-сор ној ко ми си ји за про це ну тих по тре ба и за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве-
не или со ци јал не по др шке, ко ју утвр ђу је ин тер ре сор на ко ми си ја. Од ред ба ма чл. 36-44. не или со ци јал не по др шке, ко ју утвр ђу је ин тер ре сор на ко ми си ја. Од ред ба ма чл. 36-44. 
про пи са но је да де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња оства ру ју вас пи тач про пи са но је да де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња оства ру ју вас пи тач 
и струч ни са рад ник, а де лат ност пред школ ске уста но ве, ко јом се обез бе ђу ју ис хра на, и струч ни са рад ник, а де лат ност пред школ ске уста но ве, ко јом се обез бе ђу ју ис хра на, 
не га, пре вен тив но-здрав стве на и со ци јал на за шти та, оства ру ју са рад ни ци. Од ред ба ма не га, пре вен тив но-здрав стве на и со ци јал на за шти та, оства ру ју са рад ни ци. Од ред ба ма 
чл. 36. ст. 1. про пи са но је да се вас пит но-обра зов ни рад са де цом ор га ни зу је у вас пит-чл. 36. ст. 1. про пи са но је да се вас пит но-обра зов ни рад са де цом ор га ни зу је у вас пит-
ним гру па ма. Вас пит не гру пе мо гу би ти ја сле не, за уз раст од шест ме се ци до три го ди не ним гру па ма. Вас пит не гру пе мо гу би ти ја сле не, за уз раст од шест ме се ци до три го ди не 
и гру пе вр ти ћа, за уз ра сни пе ри од од три го ди не до по ла ска у шко лу, док је чл. 22. ст. 1. и гру пе вр ти ћа, за уз ра сни пе ри од од три го ди не до по ла ска у шко лу, док је чл. 22. ст. 1. 
про пи са но да је при прем ни пред школ ски про грам део ре дов ног про гра ма пред школ ске про пи са но да је при прем ни пред школ ски про грам део ре дов ног про гра ма пред школ ске 
уста но ве у це ло днев ном или по лу днев ном тра ја њу, ко ји се оства ру је са де цом у го ди ни уста но ве у це ло днев ном или по лу днев ном тра ја њу, ко ји се оства ру је са де цом у го ди ни 
пред по ла зак у шко лу. пред по ла зак у шко лу. 

3.10. 3.10. 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-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 про пи са но је да се до дат на по др шка обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком ни ку про пи са но је да се до дат на по др шка обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком 
осно ву сва ком де те ту, од но сно уче ни ку из дру штве но осе тљи вих гру па, ко ме је услед осно ву сва ком де те ту, од но сно уче ни ку 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-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. Од-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. Од-
ред ба ма чл. 4. уре ђе на је про це на по тре ба ко ја се вр ши ра ди са гле да ва ња по тре ба де-ред ба ма чл. 4. уре ђе на је про це на по тре ба ко ја се вр ши ра ди са гле да ва ња по тре ба де-
те та и мо гућ но сти да се у по ро ди ци, у ре дов ном си сте му обра зо ва ња, у по себ ној пред-те та и мо гућ но сти да се у по ро ди ци, у ре дов ном си сте му обра зо ва ња, у по себ ној пред-
школ ској гру пи или шко ли, у уста но ви со ци јал не или здрав стве не за шти те, у скла ду са школ ској гру пи или шко ли, у уста но ви со ци јал не или здрав стве не за шти те, у скла ду са 
за ко ном и дру гим про пи си ма обез бе де ме ре по др шке, од но сно, не по сред на и по сред-за ко ном и дру гим про пи си ма обез бе де ме ре по др шке, од но сно, не по сред на и по сред-
на до дат на по др шка ко је зах те ва ју до дат на фи нан сиј ска сред ства. Не по сред на до дат на на до дат на по др шка ко је зах те ва ју до дат на фи нан сиј ска сред ства. Не по сред на до дат на 
по др шка, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва: при ла го ђа ва ње и на бав ку уџ бе ни ка и на став-по др шка, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва: при ла го ђа ва ње и на бав ку уџ бе ни ка и на став-
них них сред ста ва; ин ди ви ду ал ни обра зов ни план ко ји под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње стан дар-сред ста ва; ин ди ви ду ал ни обра зов ни план ко ји под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње стан дар-
да по стиг ну ћа из јед ног или ви ше пред ме та; упо тре ба при ла го ђе них на став них сред ста ва да по стиг ну ћа из јед ног или ви ше пред ме та; упо тре ба при ла го ђе них на став них сред ста ва 
и аси стив не тех но ло ги је; ан га жо ва ње пе да го шког аси стен та у обра зов но-вас пит ном ра ду, и аси стив не тех но ло ги је; ан га жо ва ње пе да го шког аси стен та у обра зов но-вас пит ном ра ду, 
пре ма по тре би (то ком це лог да на или са мо за не ке пред ме те или ак тив но сти); пре ва зи ла-пре ма по тре би (то ком це лог да на или са мо за не ке пред ме те или ак тив но сти); пре ва зи ла-
же ње је зич ке ба ри је ре, као по др шка де ци ко јој ма тер њи је зик ни је срп ски; ан га жо ва ње же ње је зич ке ба ри је ре, као по др шка де ци ко јој ма тер њи је зик ни је срп ски; ан га жо ва ње 
пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту ра ди лак шег функ ци о ни са ња и ко му ни ка ци је са дру ги ма пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту ра ди лак шег функ ци о ни са ња и ко му ни ка ци је са дру ги ма 
то ком оства ри ва ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви или обра зов но-то ком оства ри ва ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви или обра зов но-
вас пит ног ра да у шко ли, то ком це ло днев не на ста ве или про ду же ног бо рав ка, ван на став-вас пит ног ра да у шко ли, то ком це ло днев не на ста ве или про ду же ног бо рав ка, ван на став-
них ак тив но сти, из во ђе ња на ста ве у при ро ди, из ле та, екс кур зи ја, од мо ра и слич но.них ак тив но сти, из во ђе ња на ста ве у при ро ди, из ле та, екс кур зи ја, од мо ра и слич но.

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.11. 3.11. На осно ву при ту жбе и до ка за ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да је Л. Р. Р., На осно ву при ту жбе и до ка за ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу, утвр ђе но је да је Л. Р. Р., 
син под но си тељ ке при ту жбе, де те са смет ња ма у раз во ју, да има че ти ри го ди не и по ха-син под но си тељ ке при ту жбе, де те са смет ња ма у раз во ју, да има че ти ри го ди не и по ха-
ђа гру пу вр ти ћа у пред школ ској уста но ви „Б. Б.” П. Утвр ђе но је да је Ко ми си ја за про це ну ђа гру пу вр ти ћа у пред школ ској уста но ви „Б. Б.” П. Утвр ђе но је да је Ко ми си ја 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/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 да ла ми шље ње да Л. Р. тре ба да бу де пре ме штен у вр тић у Б., као те ри то ри-уче ни ку да ла ми шље ње да Л. Р. тре ба да бу де пре ме штен у вр тић у Б., као те ри то ри-
јал но нај бли жи вр тић, да тре ба да по ха ђа ре дов ну гру пу вр ти ћа уз ин ди ви ду а ли зи ран јал но нај бли жи вр тић, да тре ба да по ха ђа ре дов ну гру пу вр ти ћа уз ин ди ви ду а ли зи ран 
при ступ у скла ду са утвр ђе ном ди јаг но зом и нај бо љим ин те ре си ма раз во ја со ци јал них и при ступ у скла ду са утвр ђе ном ди јаг но зом и нај бо љим ин те ре си ма раз во ја со ци јал них и 
ко му ни ка циј ских ве шти на. Та ко ђе, у ин ди ви ду ал ном пла ну по др шке ко ми си ја је на ве ла ко му ни ка циј ских ве шти на. Та ко ђе, у ин ди ви ду ал ном пла ну по др шке ко ми си ја је на ве ла 
да Л. Р. тре ба да има ре дов не ло го пед ске/ де фек то ло шке и/или трет ма не са пси хо ло-да Л. Р. тре ба да има ре дов не ло го пед ске/ де фек то ло шке и/или трет ма не са пси хо ло-
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гом у окви ру вр ти ћа, те да вр тић тре ба да упо тре бља ва при ла го ђе на на став на сред ства гом у окви ру вр ти ћа, те да вр тић тре ба да упо тре бља ва при ла го ђе на на став на сред ства 
и аси стив не тех но ло ги је, по по тре би. Та ко ђе, у де лу ИОП-а под на зи вом „Оства ри ва ње и аси стив не тех но ло ги је, по по тре би. Та ко ђе, у де лу ИОП-а под на зи вом „Оства ри ва ње 
пред школ ског про гра ма за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју” ко ми си ја је на ве ла да Л. пред школ ског про гра ма за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју” ко ми си ја је на ве ла да Л. 
Р. има пра во на „пер со нал ног аси стен та”, не на во де ћи при то ме ко је од го вор на осо ба/Р. има пра во на „пер со нал ног аси стен та”, не на во де ћи при то ме ко је од го вор на осо ба/
слу жба за обез бе ђи ва ње овог до дат ног ви да по др шке де те ту.слу жба за обез бе ђи ва ње овог до дат ног ви да по др шке де те ту.

3.12. 3.12. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је при ту жба под не та про тив Се кре та ри ја та за обра зо ва ње Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је при ту жба под не та про тив Се кре та ри ја та за обра зо ва ње 
и де чи ју за шти ту, за да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, у кон крет ном слу ча ју, и де чи ју за шти ту, за да так По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, у кон крет ном слу ча ју, 
био је да ис пи та да ли је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. про пу стио био је да ис пи та да ли је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. про пу стио 
да Л. Р. Р. обез бе ди по треб ну до дат ну по др шку у скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте ма да Л. Р. Р. обез бе ди по треб ну до дат ну по др шку у скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња и За ко на о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу и ти ме из-обра зо ва ња и вас пи та ња и За ко на о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу и ти ме из-
вр шио акт дис кри ми на ци је на осно ву ње го вог лич ног свој ства – ин ва ли ди те та. вр шио акт дис кри ми на ци је на осно ву ње го вог лич ног свој ства – ин ва ли ди те та. 

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је нај пре по треб но са гле да ти над-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је нај пре по треб но са гле да ти над-
ле жност Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту, ко ји, из ме ђу оста лог, оба вља сле-ле жност Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту, ко ји, из ме ђу оста лог, оба вља сле-
де ће по сло ве: вр ши ко ор ди на ци ју ра да ин тер-ре сор них ко ми си ја за про це ну по тре ба за де ће по сло ве: вр ши ко ор ди на ци ју ра да ин тер-ре сор них ко ми си ја 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; 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; 
под сти че оства ри ва ње про гра ма и об ли ка ра да са де цом пред школ ског уз ра ста у скла-под сти че оства ри ва ње про гра ма и об ли ка ра да са де цом пред школ ског уз ра ста у скла-
ду са за ко ном; обез бе ђу је про стор и опре му за ре а ли за ци ју при прем ног пред школ ског ду са за ко ном; обез бе ђу је про стор и опре му за ре а ли за ци ју при прем ног пред школ ског 
про гра ма у го ди ни пред по ла зак у шко лу и обез бе ђу је пре воз де це и њи хо вих пра ти ла ца про гра ма у го ди ни пред по ла зак у шко лу и обез бе ђу је пре воз де це и њи хо вих пра ти ла ца 
ра ди по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про гра ма на уда ље но сти ве ћој од 2км; вр ши ра ди по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про гра ма на уда ље но сти ве ћој од 2км; вр ши 
ин тер ни над зор над ра дом пред школ ских уста но ва и ре а ли зу је кон кур се дру штве них и ин тер ни над зор над ра дом пред школ ских уста но ва и ре а ли зу је кон кур се дру штве них и 
не вла ди них ор га ни за ци ја из обла сти де чи је за шти те. По ред то га, се кре та ри јат оба вља и не вла ди них ор га ни за ци ја из обла сти де чи је за шти те. По ред то га, се кре та ри јат оба вља и 
по ве ре не по сло ве ин спек циј ског над зо ра над ра дом уста но ва из обла сти обра зо ва ња и по ве ре не по сло ве ин спек циј ског над зо ра над ра дом уста но ва из обла сти обра зо ва ња и 
вас пи та ња, као и дру ге по сло ве др жав не упра ве ко је ре пу бли ка по ве ри гра ду. вас пи та ња, као и дру ге по сло ве др жав не упра ве ко је ре пу бли ка по ве ри гра ду. 

3.14. 3.14. По во дом обра ћа ња под но си тељ ке при ту жбе Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за-По во дом обра ћа ња под но си тељ ке при ту жбе Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и деч ју за-
шти ту, утвр ђе но је да је Сек тор за ин спек циј ски над зор овог се кре та ри ја та из вр шио ван-шти ту, утвр ђе но је да је Сек тор за ин спек циј ски над зор овог се кре та ри ја та из вр шио ван-
дред ни ин спек циј ски над зор над ра дом ПУ „Б. Б.” у Б. Про свет на ин спек тор ка утвр ди ла дред ни ин спек циј ски над зор над ра дом ПУ „Б. Б.” у Б. Про свет на ин спек тор ка утвр ди ла 
је да је пре ма ми шље њу Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, је да је пре ма ми шље њу 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 од 14. ок то бра 2013. го ди не, као здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку од 14. ок то бра 2013. го ди не, као 
по тре бан вид по др шке де те ту, утвр ђен сва ко днев ни трет ман ло го пе да/де фек то ло га и/по тре бан вид по др шке де те ту, утвр ђен сва ко днев ни трет ман ло го пе да/де фек то ло га и/
или ти ма из обла сти спе ци ја ли за ци је деч јег аути зма (у обла сти здрав стве не за шти те), или ти ма из обла сти спе ци ја ли за ци је деч јег аути зма (у обла сти здрав стве не за шти те), 
док је у обла сти обра зо ва ња ко ми си ја пре по ру чи ла ре дов не ло го пед ске/де фек то ло шке док је у обла сти обра зо ва ња ко ми си ја пре по ру чи ла ре дов не ло го пед ске/де фек то ло шке 
и/или трет ма не са пси хо ло гом у окви ру вр ти ћа у ин ди ви ду а ли зо ва ном при сту пу, а пре-и/или трет ма не са пси хо ло гом у окви ру вр ти ћа у ин ди ви ду а ли зо ва ном при сту пу, а пре-
ма мо гућ но сти ма вр ти ћа. На осно ву из вр ше ног ин спек циј ског над зо ра, ди рек то ру ПУ „Б. ма мо гућ но сти ма вр ти ћа. На осно ву из вр ше ног ин спек циј ског над зо ра, ди рек то ру ПУ „Б. 
Б.” на ло же но је да, са гла сно сво јим овла шће њи ма, раз мо три мо гућ ност за пре ба ци ва ње Б.” на ло же но је да, са гла сно сво јим овла шће њи ма, раз мо три мо гућ ност за пре ба ци ва ње 
Л. Р. у дру ги обје кат ПУ ко ји је бли жи де те то вом ме сту ста но ва ња, а у скла ду са мо гућ-Л. Р. у дру ги обје кат ПУ ко ји је бли жи де те то вом ме сту ста но ва ња, а у скла ду са мо гућ-
но сти ма са мог објек та и бро ја де ца у гру па ма и да пре ду зме од го ва ра ју ће рад ње ка ко но сти ма са мог објек та и бро ја де ца у гру па ма и да пре ду зме од го ва ра ју ће рад ње ка ко 
би вас пи та чи и струч ни са рад ни ци са чи ни ли и ре а ли зо ва ли план ин ди ви ду а ли зо ва ног би вас пи та чи и струч ни са рад ни ци са чи ни ли и ре а ли зо ва ли план ин ди ви ду а ли зо ва ног 
на чи на ра да са Л. Р, на осно ву са чи ње ног пе да го шког про фи ла. Ди рек то ру је, та ко ђе, на-на чи на ра да са Л. Р, на осно ву са чи ње ног пе да го шког про фи ла. Ди рек то ру је, та ко ђе, на-
ло же но да пре ду зме и од го ва ра ју ће рад ње ра ди пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња ло же но да пре ду зме и од го ва ра ју ће рад ње ра ди пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња 
ра да вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји ра де са де цом са смет ња ма у раз во ју. ра да вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји ра де са де цом са смет ња ма у раз во ју. 

 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 Се кре та ри јат  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 Се кре та ри јат 
за обра зо ва ње и деч ју за шти ту пред у зео од ре ђе не ме ре и рад ње из сво је над ле жно сти за обра зо ва ње и деч ју за шти ту пред у зео од ре ђе не ме ре и рад ње из сво је над ле жно сти 
(ван ред ни ин спек циј ски над зо ра), те да је ди рек то ру ПУ на ло же но пред у зи ма ње ме ра (ван ред ни ин спек циј ски над зо ра), те да је ди рек то ру ПУ на ло же но пред у зи ма ње ме ра 
са ци љем да Л. Р. Р. до би је до дат ну по др шку у вр ти ћу. По ве ре ни ца на по ми ње да је ра ди са ци љем да Л. Р. Р. до би је до дат ну по др шку у вр ти ћу. По ве ре ни ца на по ми ње да је ра ди 
утвр ђи ва ња по сто ја ња евен ту ал не дис кри ми на ци је по треб но још утвр ди ти да ли је Се-утвр ђи ва ња по сто ја ња евен ту ал не дис кри ми на ци је по треб но још утвр ди ти да ли је Се-
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кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. био ду жан да обез бе ди Л. Р. Р. до дат-кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. био ду жан да обез бе ди Л. Р. Р. до дат-
ну по др шку пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту. ну по др шку пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту. 

3.15. 3.15. Под но си тељ ка при ту жбе на ве ла је да је њен син дис кри ми ни сан јер му Се кре та ри јат Под но си тељ ка при ту жбе на ве ла је да је њен син дис кри ми ни сан јер му Се кре та ри јат 
за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. ни је обез бе дио „пер со нал ног аси стен та”. По-за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. ни је обез бе дио „пер со нал ног аси стен та”. По-
ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је у си сте му до дат не по др шке де ци из ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је у си сте му до дат не по др шке де ци из 
дру штве но осе тљи вих гру па, про пи са на по др шка пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту, али дру штве но осе тљи вих гру па, про пи са на по др шка пра ти о ца за лич ну по моћ де те ту, али 
не и по др шка пер со нал ног аси стен та, ка ко је то на ве де но у ми шље њу ко ми си је за Л. Р. не и по др шка пер со нал ног аси стен та, ка ко је то на ве де но у ми шље њу ко ми си је за Л. Р. 
Уло га лич ног пра ти о ца де те та је да пру жи по др шку са мом де те ту, али по др шку ко ја ни је Уло га лич ног пра ти о ца де те та је да пру жи по др шку са мом де те ту, али по др шку ко ја ни је 
у ве зи са на ста вом – пра ти лац мо же би ти ан га жо ван за во ђе ње и до во ђе ње де те та из и у у ве зи са на ста вом – пра ти лац мо же би ти ан га жо ван за во ђе ње и до во ђе ње де те та из и у 
уста но ву (шко лу), мо же пру жа ти по др шку де те ту ко је се оте жа но кре ће, по др шку при ли-уста но ву (шко лу), мо же пру жа ти по др шку де те ту ко је се оте жа но кре ће, по др шку при ли-
ком обла че ња, пре свла че ња, ис хра не, од ла ска у то а лет итд. Та ко ђе, од ред ба ма чл. 117. ком обла че ња, пре свла че ња, ис хра не, од ла ска у то а лет итд. Та ко ђе, од ред ба ма чл. 117. 
ст. 8. 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, из у зет но, ст. 8. 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, из у зет но, 
ра ди пру жа ња по мо ћи де те ту, од но сно уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, обра зов но-вас-ра ди пру жа ња по мо ћи де те ту, од но сно уче ни ку са смет ња ма у раз во ју, обра зов но-вас-
пит ном ра ду мо же да при су ству је пра ти лац де те та, од но сно уче ни ка. Има ју ћи у ви ду пит ном ра ду мо же да при су ству је пра ти лац де те та, од но сно уче ни ка. Има ју ћи у ви ду 
уло гу лич ног пра ти о ца де те та и вр сту обра зов ног про це са ко ме лич ни пра ти лац мо же да уло гу лич ног пра ти о ца де те та и вр сту обра зов ног про це са ко ме лич ни пра ти лац мо же да 
при су ству је (обра зов но-вас пит ни рад), по треб но је утвр ди ти да ли се овај вид до дат не при су ству је (обра зов но-вас пит ни рад), по треб но је утвр ди ти да ли се овај вид до дат не 
по др шке обез бе ђу је и де ци ко ја по ха ђа ју гру пе вр ти ћа.по др шке обез бе ђу је и де ци ко ја по ха ђа ју гру пе вр ти ћа.

3.16. 3.16. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да де ца пред школ ског уз ра ста (од По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти на по ми ње да де ца пред школ ског уз ра ста (од 
ја сле них гру па до по ла ска у шко лу) по ха ђа ју пред школ ске уста но ве чи ја се де лат ност ја сле них гру па до по ла ска у шко лу) по ха ђа ју пред школ ске уста но ве чи ја се де лат ност 
са сто ји у пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, док се де лат ност основ них и сред-са сто ји у пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, док се де лат ност основ них и сред-
њих шко ла за сни ва на основ ном и сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу. Да кле, де лат ност њих шко ла за сни ва на основ ном и сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу. Да кле, де лат ност 
пред школ ских уста но ва, на ро чи то у пе ри о ду пре при прем ног пред школ ског про гра ма, пред школ ских уста но ва, на ро чи то у пе ри о ду пре при прем ног пред школ ског про гра ма, 
ба зи ра се на вас пит ном ра ду, не зи, ис хра ни, пре вен тив но-здрав стве ној и со ци јал ној за-ба зи ра се на вас пит ном ра ду, не зи, ис хра ни, пре вен тив но-здрав стве ној и со ци јал ној за-
шти ти. С дру ге стра не, си стем обра зо ва ња и вас пи та ња у основ ним и сред њим шко ла ма шти ти. С дру ге стра не, си стем обра зо ва ња и вас пи та ња у основ ним и сред њим шко ла ма 
ба зи ран је на обра зо ва њу и вас пи та њу, ко је је за сно ва но на те ко ви на ма и до стиг ну ћи ма ба зи ран је на обра зо ва њу и вас пи та њу, ко је је за сно ва но на те ко ви на ма и до стиг ну ћи ма 
на у ке кроз ра зно вр сне об ли ке на ста ве, уче ња и оце њи ва ња, раз ви ја њу мо ти ва ци је за на у ке кроз ра зно вр сне об ли ке на ста ве, уче ња и оце њи ва ња, раз ви ја њу мо ти ва ци је за 
уче ње, те оспо со бље но сти за рад уче ни ка и од ра слих ускла ђе ну са са вре ме ним зах те-уче ње, те оспо со бље но сти за рад уче ни ка и од ра слих ускла ђе ну са са вре ме ним зах те-
ви ма про фе си је за ко ју се при пре ма ју. По себ ну уло гу у си сте му обра зо ва ња и вас пи та ња ви ма про фе си је за ко ју се при пре ма ју. По себ ну уло гу у си сте му обра зо ва ња и вас пи та ња 
има оба ве зан при прем ни пред школ ски про грам ко ји при пре ма де цу за школ ско уче ње има оба ве зан при прем ни пред школ ски про грам ко ји при пре ма де цу за школ ско уче ње 
и за пре ла зак на ви ше ни вое обра зо ва ња и вас пи та ња. и за пре ла зак на ви ше ни вое обра зо ва ња и вас пи та ња. 

 Има ју ћи то у ви ду, мо же се за кљу чи ти да је де лат ност пред школ ских уста но ва, из у зев  Има ју ћи то у ви ду, мо же се за кљу чи ти да је де лат ност пред школ ских уста но ва, из у зев 
при прем ног пред школ ског про гра ма, кон ци пи ра на та ко да де ци обез бе ђу је пре вас ход-при прем ног пред школ ског про гра ма, кон ци пи ра на та ко да де ци обез бе ђу је пре вас ход-
но вас пит но-обра зов ни рад, не гу, ис хра ну и пре вен тив но-здрав стве ну за шти ту док бо-но вас пит но-обра зов ни рад, не гу, ис хра ну и пре вен тив но-здрав стве ну за шти ту док бо-
ра ве у ја сле ним гру па ма или гру па ма вр ти ћа. Због то га за по сле ни у пред школ ским уста-ра ве у ја сле ним гру па ма или гру па ма вр ти ћа. Због то га за по сле ни у пред школ ским уста-
но ва ма, по себ но са рад ни ци и струч ни са рад ни ци, у свом сва ко днев ном ра ду оба вља ју но ва ма, по себ но са рад ни ци и струч ни са рад ни ци, у свом сва ко днев ном ра ду оба вља ју 
за ко ном про пи са не за дат ке ко ји, су штин ски, спа да ју у опис по сло ва лич ног пра ти о ца за ко ном про пи са не за дат ке ко ји, су штин ски, спа да ју у опис по сло ва лич ног пра ти о ца 
де те та (не га, ис хра на, по моћ око од ла ска у то а лет итд). По пи та њу до во ђе ња и од во-де те та (не га, ис хра на, по моћ око од ла ска у то а лет итд). По пи та њу до во ђе ња и од во-
ђе ња де те та у и из вр ти ћа, ја сно је да због уз ра ста де це ко ја по ха ђа ју вр тић, ро ди те љи, ђе ња де те та у и из вр ти ћа, ја сно је да због уз ра ста де це ко ја по ха ђа ју вр тић, ро ди те љи, 
ста ра те љи или дру ге од ра сле осо бе од по ве ре ња во де и пре у зи ма ју де цу из вр ти ћа, ста ра те љи или дру ге од ра сле осо бе од по ве ре ња во де и пре у зи ма ју де цу из вр ти ћа, 
без об зи ра да ли де ца има ју ин ва ли ди тет или не, од но сно, де ца у овом уз ра сту не мо-без об зи ра да ли де ца има ју ин ва ли ди тет или не, од но сно, де ца у овом уз ра сту не мо-
гу да до ла зе у вр тић без од ра сле осо бе, без об зи ра на њи хо ва лич на свој ства. До дат но, гу да до ла зе у вр тић без од ра сле осо бе, без об зи ра на њи хо ва лич на свој ства. До дат но, 
тре ба на по ме ну ти оба ве зу за по сле них у пред школ ској уста но ви (вас пи та чи, пе да го зи, тре ба на по ме ну ти оба ве зу за по сле них у пред школ ској уста но ви (вас пи та чи, пе да го зи, 
пси хо ло зи, де фек то ло зи, ло го пе ди, ме ди цин ске се стре и дру ги са рад ни ци), да у скла ду пси хо ло зи, де фек то ло зи, ло го пе ди, ме ди цин ске се стре и дру ги са рад ни ци), да у скла ду 
са сво јим струч ним ком пе тен ци ја ма, са чи не и ре а ли зу ју план ин ди ви ду ал ног на чи на ра-са сво јим струч ним ком пе тен ци ја ма, са чи не и ре а ли зу ју план ин ди ви ду ал ног на чи на ра-
да са де те том са смет ња ма у раз во ју, као и пе да го шки про фил де те та, те да фор ми ра ју да са де те том са смет ња ма у раз во ју, као и пе да го шки про фил де те та, те да фор ми ра ју 
тим за ин клу зив но обра зо ва ње. На тај на чин за по сле ни ко ји ра де са де те том пла ни ра ју тим за ин клу зив но обра зо ва ње. На тај на чин за по сле ни ко ји ра де са де те том пла ни ра ју 
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до дат ну по др шку де те ту у скла ду са ње го вим спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма чи ме му до дат ну по др шку де те ту у скла ду са ње го вим спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма чи ме му 
омо гу ћа ва ју оп ти ма лан раз вој, укљу чи ва ње у вр шњач ки ко лек тив, те пред ла жу евен ту-омо гу ћа ва ју оп ти ма лан раз вој, укљу чи ва ње у вр шњач ки ко лек тив, те пред ла жу евен ту-
ал но до но ше ња ИОП-а.ал но до но ше ња ИОП-а.

3.17. 3.17. На осно ву ове ана ли зе, мо же се за кљу чи ти да за да ци и по сло ви за по сле них у пред школ-На осно ву ове ана ли зе, мо же се за кљу чи ти да за да ци и по сло ви за по сле них у пред школ-
ским уста но ва ма, и то они ко ји се од но се на не гу, ис хра ну, пре вен тив но-здрав стве ну и ским уста но ва ма, и то они ко ји се од но се на не гу, ис хра ну, пре вен тив но-здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту, уз план ин ди ви ду а ли зо ва ног на чи на ра да са де те том са смет ња ма со ци јал ну за шти ту, уз план ин ди ви ду а ли зо ва ног на чи на ра да са де те том са смет ња ма 
у раз во ју, пред ста вља ју та кве за дат ке и по сло ве ко ји не зах те ва ју по себ но ан га жо ва-у раз во ју, пред ста вља ју та кве за дат ке и по сло ве ко ји не зах те ва ју по себ но ан га жо ва-
ње ли ца за лич ну по др шку де те ту са смет ња ма у раз во ју или ин ва ли ди те том. То ме у ње ли ца за лич ну по др шку де те ту са смет ња ма у раз во ју или ин ва ли ди те том. То ме у 
при лог го во ре и ин фор ма ци је ко је су при ку пље не од по је ди них пред школ ских уста но ва при лог го во ре и ин фор ма ци је ко је су при ку пље не од по је ди них пред школ ских уста но ва 
са те ри то ри је гра да Б., а ко је су на ве ле да ове по сло ве оба вља ју струч ни са рад ни ци и са те ри то ри је гра да Б., а ко је су на ве ле да ове по сло ве оба вља ју струч ни са рад ни ци и 
са рад ни ци пред школ ске уста но ве (пе да го зи, де фек то ло зи, ме ди цин ске се стре и дру ги са рад ни ци пред школ ске уста но ве (пе да го зи, де фек то ло зи, ме ди цин ске се стре и дру ги 
струч ни са рад ни ци), ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та гра да Б. и сма тра ју за по сле ни ма у струч ни са рад ни ци), ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та гра да Б. и сма тра ју за по сле ни ма у 
пред школ ској уста но ви. пред школ ској уста но ви. 

3.18. 3.18. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис ти че да по ха ђа ње пред школ ске уста но ве, све По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ис ти че да по ха ђа ње пред школ ске уста но ве, све 
до при прем ног пред школ ског про гра ма, ни је оба ве зно, иако је не сум њи во под сти цај но до при прем ног пред школ ског про гра ма, ни је оба ве зно, иако је не сум њи во под сти цај но 
за раз вој де те та и ње го ву/ње ну со ци ја ли за ци ју. Сто га, По ве ре ни ца сма тра да у усло ви ма за раз вој де те та и ње го ву/ње ну со ци ја ли за ци ју. Сто га, По ве ре ни ца сма тра да у усло ви ма 
огра ни че них фи нан сиј ских ре сур са у обез бе ђи ва њу до дат не по др шке у обра зо ва њу и огра ни че них фи нан сиј ских ре сур са у обез бе ђи ва њу до дат не по др шке у обра зо ва њу и 
вас пи та њу, пред ност мо ра ју има ти де ца и уче ни ци ко ји по ха ђа ју при прем ни пред школ-вас пи та њу, пред ност мо ра ју има ти де ца и уче ни ци ко ји по ха ђа ју при прем ни пред школ-
ски про грам, од но сно, основ но обра зо ва ње у шко ла ма. ски про грам, од но сно, основ но обра зо ва ње у шко ла ма. 

3.19. 3.19. По ве ре ни ца кон ста ту је да је не ја сан став Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа њем По ве ре ни ца кон ста ту је да је не ја сан став 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 да Л. Р. Р. тре-до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку да Л. Р. Р. тре-
ба обез бе ди ти до дат ну по др шку „пер со нал ног аси стен та” у пред школ ској уста но ви ко ју ба обез бе ди ти до дат ну по др шку „пер со нал ног аси стен та” у пред школ ској уста но ви ко ју 
по ха ђа, иако за по сле ни у вр ти ћу у свом сва ко днев ном ра ду има ју мо гућ ност да му пру-по ха ђа, иако за по сле ни у вр ти ћу у свом сва ко днев ном ра ду има ју мо гућ ност да му пру-
же та кав вид по др шке. Пра вил ни ком о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној же та кав вид по др шке. 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, од ред ба ма чл. 4. ст. 2. тач. 7. про пи са но је да у не по сред ну по др шци де те ту и уче ни ку, од ред ба ма чл. 4. ст. 2. тач. 7. про пи са но је да у не по сред ну 
до дат ну по др шку ко ја зах те ва до дат на фи нан сиј ска сред ства, спа да и ан га жо ва ње пра-до дат ну по др шку ко ја зах те ва до дат на фи нан сиј ска сред ства, спа да и ан га жо ва ње пра-
ти о ца за лич ну по моћ де те ту ра ди лак шег функ ци о ни са ња и ко му ни ка ци је са дру ги ма ти о ца за лич ну по моћ де те ту ра ди лак шег функ ци о ни са ња и ко му ни ка ци је са дру ги ма 
то ком оства ри ва ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви. Од ред ба ма то ком оства ри ва ња вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви. Од ред ба ма 
чл. 77. ст. 9. 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 тим чл. 77. ст. 9. 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 тим 
за пру жа ње до дат не по др шке де те ту и уче ни ку у пред школ ској уста но ви чи не вас пи-за пру жа ње до дат не по др шке де те ту и уче ни ку у пред школ ској уста но ви чи не вас пи-
тач, струч ни са рад ник, ро ди тељ, од но сно ста ра тељ, а у скла ду са по тре ба ма де те та и тач, струч ни са рад ник, ро ди тељ, од но сно ста ра тељ, а у скла ду са по тре ба ма де те та и 
пе да го шки аси стент, од но сно пра ти лац за лич ну по моћ де те ту, на пред лог ро ди те ља, пе да го шки аси стент, од но сно пра ти лац за лич ну по моћ де те ту, на пред лог ро ди те ља, 
од но сно ста ра те ља. С дру ге стра не, тре ба узе ти у об зир и на во де из из ја шње ња Се кре та-од но сно ста ра те ља. С дру ге стра не, тре ба узе ти у об зир и на во де из из ја шње ња Се кре та-
ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б., ко ји су пот кре пље ни из ја ва ма по је ди них ри ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б., ко ји су пот кре пље ни из ја ва ма по је ди них 
пред школ ских уста но ва са те ри то ри је гра да Б., да се лич ним пра ти о ци ма у пред школ-пред школ ских уста но ва са те ри то ри је гра да Б., да се лич ним пра ти о ци ма у пред школ-
ским уста но ва ма сма тра ју за по сле ни у овим уста но ва ма, ко ји се у ин тер ној ко му ни ка ци-ским уста но ва ма сма тра ју за по сле ни у овим уста но ва ма, ко ји се у ин тер ној ко му ни ка ци-
ји у вр ти ћи ма на зи ва ју „лич ни пра ти о ци”. ји у вр ти ћи ма на зи ва ју „лич ни пра ти о ци”. 

 По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да град Б. још увек ни је до нео про- По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да град Б. још увек ни је до нео про-
пи се ко ји ма ће се де таљ но ре гу ли са ти на чин фи нан си ра ња и обез бе ђи ва ња до дат не пи се ко ји ма ће се де таљ но ре гу ли са ти на чин фи нан си ра ња и обез бе ђи ва ња до дат не 
по др шке де ци и уче ни ци ма из по себ но осе тљи вих дру штве них гру па, као и ор га не ко ји по др шке де ци и уче ни ци ма из по себ но осе тљи вих дру штве них гру па, као и ор га не ко ји 
ће би ти над ле жни за спро во ђе ње ме ра и рас по ла га ње фи нан сиј ским сред стви ма, ка ко ће би ти над ле жни за спро во ђе ње ме ра и рас по ла га ње фи нан сиј ским сред стви ма, ка ко 
је и на ве де но у из ја шње њу Се кре та ри ја та, као и да по сто ји пра зни на у про пи си ма у ве-је и на ве де но у из ја шње њу Се кре та ри ја та, као и да по сто ји пра зни на у про пи си ма у ве-
зи са уз ра стом де це ко ја по ха ђа ју пред школ ске уста но ве а ко ји ма је по треб на до дат на зи са уз ра стом де це ко ја по ха ђа ју пред школ ске уста но ве а ко ји ма је по треб на до дат на 
по др шка лич них пра ти ла ца – да ли су лич ни пра ти о ци на ме ње ни де ци ко ја по ха ђа ју по др шка лич них пра ти ла ца – да ли су лич ни пра ти о ци на ме ње ни де ци ко ја по ха ђа ју 
при прем ни пред школ ски про грам или и мла ђој де ца, има ју ћи у ви ду раз ли ку из ме ђу при прем ни пред школ ски про грам или и мла ђој де ца, има ју ћи у ви ду раз ли ку из ме ђу 
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вас пит но-обра зов ног ра да и обра зов но-вас пит ног ра да. Због то га се у овом мо мен ту вас пит но-обра зов ног ра да и обра зов но-вас пит ног ра да. Због то га се у овом мо мен ту 
мо же за кљу чи ти да по сто ји не у јед на че на прак са у ве зи са ан га жо ва њем лич них пра ти-мо же за кљу чи ти да по сто ји не у јед на че на прак са у ве зи са ан га жо ва њем лич них пра ти-
ла ца у пред школ ским уста но ва ма, као и да се не мо же утвр ди ти да ли је Се кре та ри јат за ла ца у пред школ ским уста но ва ма, као и да се не мо же утвр ди ти да ли је Се кре та ри јат за 
обра зо ва ње и деч ју за шти ту био ду жан да обез бе ди фи нан сиј ска сред ства ка ко би Л. Р. обра зо ва ње и деч ју за шти ту био ду жан да обез бе ди фи нан сиј ска сред ства ка ко би Л. Р. 
Р. био пру жен и овај до дат ни вид по др шке у си сте му вас пи та ња и обра зо ва ња. Р. био пру жен и овај до дат ни вид по др шке у си сте му вас пи та ња и обра зо ва ња. 

3.20. 3.20. Са гле да ва ју ћи на во де из при ту жбе и из ја шње ња, као и до ку мен та ци ју ко ја је до ста вље-Са гле да ва ју ћи на во де из при ту жбе и из ја шње ња, као и до ку мен та ци ју ко ја је до ста вље-
на у то ку по ступ ка, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да ни је утвр ђе но на у то ку по ступ ка, 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 Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. дис кри ми ни сао Л. Р. на осно ву да је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б. дис кри ми ни сао Л. Р. на осно ву 
ин ва ли ди те та. ин ва ли ди те та. 

 Има ју ћи у ви ду са зна ња сте че на то ком спро во ђе ња овог по ступ ка, По ве ре ни ца за за- Има ју ћи у ви ду са зна ња сте че на то ком спро во ђе ња овог по ступ ка, По ве ре ни ца за за-
шти ту рав но прав но сти, у скла ду са сво јим овла шће њи ма про пи са ним чл. 33. ст. 1. т. 9. шти ту рав но прав но сти, у скла ду са сво јим овла шће њи ма про пи са ним чл. 33. ст. 1. т. 9. 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, упу ти ће гра ду Б. пре по ру ку ме ра за оства ри ва ње За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, упу ти ће гра ду Б. пре по ру ку ме ра за оства ри ва ње 
рав но прав но сти, ко јом ће пре по ру чи ти да ре гу ли ше на чин фи нан си ра ња и обез бе ђи-рав но прав но сти, ко јом ће пре по ру чи ти да ре гу ли ше на чин фи нан си ра ња и обез бе ђи-
ва ња до дат не по др шке де ци и уче ни ци ма из по себ но осе тљи вих дру штве них гру па, у ва ња до дат не по др шке де ци и уче ни ци ма из по себ но осе тљи вих дру штве них гру па, у 
скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма. скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

У по ступ ку ко ји је во ђен по при ту жби М. Н. из Б, мај ке ма ло лет ног Л. Р. про тив Се кре та ри-У по ступ ку ко ји је во ђен по при ту жби М. Н. из Б, мај ке ма ло лет ног Л. Р. про тив Се кре та ри-
ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б, ни је утвр ђе но да је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и ја та за обра зо ва ње и деч ју за шти ту гра да Б, ни је утвр ђе но да је Се кре та ри јат за обра зо ва ње и 
деч ју за шти ту гра да Б. дис кри ми ни сао Л. Р. на осно ву ње го вог лич ног свој ства – ин ва ли ди те та.деч ју за шти ту гра да Б. дис кри ми ни сао Л. Р. на осно ву ње го вог лич ног свој ства – ин ва ли ди те та.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Н. П. про тив оп шти не С. П. због дис кри ми на ци јеПри ту жба Н. П. про тив оп шти не С. П. због дис кри ми на ци је
по осно ву ин ва ли ди те та у обла сти обра зо ва њапо осно ву ин ва ли ди те та у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-44/2015-02 да тум: 20.4.2015.бр. 07-00-44/2015-02 да тум: 20.4.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе малолетне Н. П., коју је ишљење је донето у поступку поводом притужбе малолетне Н. П., коју је 
поднео њен отац Ј. П., против општине С. П. У притужби је наведено да је поднео њен отац Ј. П., против општине С. П. У притужби је наведено да је 

Н. П. ученица ОШ „Х. И. М.” из С. П., да је слепа, да јој није обезбеђен превоз до Н. П. ученица ОШ „Х. И. М.” из С. П., да је слепа, да јој није обезбеђен превоз до 
школе, као ни прилагођена наставна средства и помагала за рад у школи и пошколе, као ни прилагођена наставна средства и помагала за рад у школи и по-
дршка педагошког асистента. Њен отац се обраћао председнику општине С. П, али дршка педагошког асистента. Њен отац се обраћао председнику општине С. П, али 
га је он у усменом разговору информисао да неће да му помогне, а ОШ „Х. И. М.” га је он у усменом разговору информисао да неће да му помогне, а ОШ „Х. И. М.” 
из С. П. обраћала се општини неколико пута, са истим захтевом. У току поступка из С. П. обраћала се општини неколико пута, са истим захтевом. У току поступка 
је утврђено да је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, је утврђено да је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету и ученику проценила да је Н. П., измездравствене или социјалне подршке детету и ученику проценила да је Н. П., изме-
ђу осталог, потребно обезбедити превоз од места становања до образовне установе ђу осталог, потребно обезбедити превоз од места становања до образовне установе 
или смештај у интернат, а као одговорну особу/службу за пружање ове подршке или смештај у интернат, а као одговорну особу/службу за пружање ове подршке 
од редила је општину С. П. Повереница је констатовала да је обезбеђивање превоза од редила је општину С. П. Повереница је констатовала да је обезбеђивање превоза 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом законска обавеза локалне саза ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом законска обавеза локалне са-
моуправе. То значи да је локална самоуправа била дужна да обезбеди превоз Н. моуправе. То значи да је локална самоуправа била дужна да обезбеди превоз Н. 
П. до школе, без обзира на удаљеност места становања од образовне установе.П. до школе, без обзира на удаљеност места становања од образовне установе.
У односу на наводе из притужбе да је општина С. П. дискриминисала Н. П. тако У односу на наводе из притужбе да је општина С. П. дискриминисала Н. П. тако 
што јој није обезбедила подршку педагогошког асистента, адекватне уџбенике и што јој није обезбедила подршку педагогошког асистента, адекватне уџбенике и 
брајеву машину, Повереница за заштиту равноправности констатује да општина брајеву машину, Повереница за заштиту равноправности констатује да општина 
С. П. није у обавези да обезбеђује педагошке асистенте за школе и наставне маС. П. није у обавези да обезбеђује педагошке асистенте за школе и наставне ма-
теријале, већ то треба да учини школа и надлежно министарство. Повереница за теријале, већ то треба да учини школа и надлежно министарство. Повереница за 
заштиту равноправности дала је мишљење да пропуштањем да обезбеди право заштиту равноправности дала је мишљење да пропуштањем да обезбеди право 
на бесплатан превоз до школе за Н. П., ученицу са инвалидитетом, општина С. П. на бесплатан превоз до школе за Н. П., ученицу са инвалидитетом, општина С. П. 
отежала Н. П. остваривање права на образовање и пуно укључивање у образовотежала Н. П. остваривање права на образовање и пуно укључивање у образов ни ни 
систем, чиме је прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. Општисистем, чиме је прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. Општи-
на С. П. није у обавези да обезбеђује педагошке асистенте за школе и наставне на С. П. није у обавези да обезбеђује педагошке асистенте за школе и наставне 
мама теријале, те у овом погледу општина С. П. није прекршила одредбе Закона о теријале, те у овом погледу општина С. П. није прекршила одредбе Закона о 
забрани дискриминације. Р. М. К., председнику општине С. П, препоручено да забрани дискриминације. Р. М. К., председнику општине С. П, препоручено да 
пре дузме све неопходне радње и мере из своје надлежности којима ће обезбедити пре дузме све неопходне радње и мере из своје надлежности којима ће обезбедити 
средства за превоз до школе за Н. П., те да убудуће води рачуна да у оквиру послова средства за превоз до школе за Н. П., те да убудуће води рачуна да у оквиру послова 
из своиз сво је надлежности, не крши прописе о забрани дискриминације.је надлежности, не крши прописе о забрани дискриминације.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 4. фе бру а ра 2015. го ди не при ту жбу По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 4. фе бру а ра 2015. го ди не при ту жбу 
ма ло лет не Н. П., ко ју је под нео њен отац Ј. П., про тив оп шти не С. П. У до пу ни при ту жбе ма ло лет не Н. П., ко ју је под нео њен отац Ј. П., про тив оп шти не С. П. У до пу ни при ту жбе 
од 31. мар та 2015. го ди не, не вла ди на ор га ни за ци ја P. оба ве сти ла је По ве ре ни цу за од 31. мар та 2015. го ди не, не вла ди на ор га ни за ци ја P. оба ве сти ла је По ве ре ни цу за 
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за шти ту рав но прав но сти да ће уз са гла сност Ј. П. на ста ви ти да во ди по сту пак пред По ве-за шти ту рав но прав но сти да ће уз са гла сност Ј. П. на ста ви ти да во ди по сту пак пред По ве-
ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти. ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти. 

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

да је Н. П. сле па и да по ха ђа ОШ „Х. И. М.” из С. П., да је Н. П. сле па и да по ха ђа ОШ „Х. И. М.” из С. П., 

да јој ни је обез бе ђен пре воз до и од шко ле, при ла го ђе на на став на сред ства и по ма га ла да јој ни је обез бе ђен пре воз до и од шко ле, при ла го ђе на на став на сред ства и по ма га ла 
за рад у шко ли и по др шка пе да го шког аси стен та, за рад у шко ли и по др шка пе да го шког аси стен та, 

да се обра ћао пред сед ни ку оп шти не С. П. за по моћ, али да га је он у усме ном раз го во ру да се обра ћао пред сед ни ку оп шти не С. П. за по моћ, али да га је он у усме ном раз го во ру 
ин фор ми сао да не ће да му по мог не, ин фор ми сао да не ће да му по мог не, 

да се ОШ „Х. И. М.” из С. П. обра ћа ла оп шти ни С. П. не ко ли ко пу та са зах те вом да се да се ОШ „Х. И. М.” из С. П. обра ћа ла оп шти ни С. П. не ко ли ко пу та са зах те вом да се 
за Н. П. обез бе де при ла го ђе на на став на сред ства и по ма га ла (при ла го ђе ни уџ бе ни ци и за Н. П. обез бе де при ла го ђе на на став на сред ства и по ма га ла (при ла го ђе ни уџ бе ни ци и 
ра чу нар са при ла го ђе ном та ста ту ром и ми шем), по др шка пе да го шког аси стен та, као и ра чу нар са при ла го ђе ном та ста ту ром и ми шем), по др шка пе да го шког аси стен та, као и 
пре воз од ку ће до шко ле.пре воз од ку ће до шко ле.

1.3. 1.3. Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе до ста вље на су сле де ћа до ку мен та: 1) ми шље ње Ко-Уз при ту жбу и до пу ну при ту жбе до ста вље на су сле де ћа до ку мен та: 1) 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-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. 17/2011 од 12. ок то бра 2011. го ди не; 2) од го вор јал не по др шке де те ту/уче ни ку бр. 17/2011 од 12. ок то бра 2011. го ди не; 2) од го вор 
Цен тра за со ци јал ни рад С. П. бр. 561-03-1583/I-12; 3) до пис Ми ни стар ства про све те, Цен тра за со ци јал ни рад С. П. бр. 561-03-1583/I-12; 3) до пис Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја од 14. фе бру а ра 2013. го ди не; 4) до пис Ми ни стар ства на у ке и тех но ло шког раз во ја од 14. фе бру а ра 2013. го ди не; 4) до пис Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Сек то ра за раз вој и ме ђу на род ну про свет ну про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Сек то ра за раз вој и ме ђу на род ну про свет ну 
и на уч ну са рад њу бр. 451-02-00722/2013-06 од 3. мар та 2013. го ди не; 5) до пис Ми ни-и на уч ну са рад њу бр. 451-02-00722/2013-06 од 3. мар та 2013. го ди не; 5) до пис Ми ни-
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Сек то ра за пред школ ско и основ но стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Сек то ра за пред школ ско и основ но 
обра зо ва ње и вас пи та ње и обра зо ва ње од ра слих, бр. 451-02-00367/2013-07 од 15. обра зо ва ње и вас пи та ње и обра зо ва ње од ра слих, бр. 451-02-00367/2013-07 од 15. 
мар та 2013. го ди не; 6) до пис Оп штин ског ве ћа оп шти не С. П. бр. 61-156/2013-02/1 од мар та 2013. го ди не; 6) до пис Оп штин ског ве ћа оп шти не С. П. бр. 61-156/2013-02/1 од 
22. мар та 2013. го ди не; 7) пре по ру ка За штит ни ка гра ђа на оп шти не С. П. бр. 8-0304/13-22. мар та 2013. го ди не; 7) пре по ру ка За штит ни ка гра ђа на оп шти не С. П. бр. 8-0304/13-
1 од 3. апри ла 2013. го ди не; 9) до пис Ка би не та пред сед ни ка РС бр. 07-00-02817/2013-1 од 3. апри ла 2013. го ди не; 9) до пис Ка би не та пред сед ни ка РС бр. 07-00-02817/2013-
01 од 28. ма ја 2013. го ди не; 10) до пис Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 01 од 28. ма ја 2013. го ди не; 10) до пис Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке, Сек тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том, бр. 401-00-0136/2013-15 од 3. по ли ти ке, Сек тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том, бр. 401-00-0136/2013-15 од 3. 
ју на 2013. го ди не; 11) до пис Ге не рал ног се кре та ри ја та пред сед ни ка Ре пу бли ке бр. 07-ју на 2013. го ди не; 11) до пис Ге не рал ног се кре та ри ја та пред сед ни ка Ре пу бли ке бр. 07-
2-1553/2013 од 5. ју на 2013. го ди не; 12) до пис ОШ „Х. И. М.” пред сед ни ку оп шти не С. 2-1553/2013 од 5. ју на 2013. го ди не; 12) до пис ОШ „Х. И. М.” пред сед ни ку оп шти не С. 
П. бр. 584. од 5. ју на 2013. го ди не; 13) до пис ОШ „Х. И. М.” пред сед ни ку Скуп шти не П. бр. 584. од 5. ју на 2013. го ди не; 13) до пис ОШ „Х. И. М.” пред сед ни ку Скуп шти не 
оп шти не С. П. бр. 585. од 5. ју на 2013. го ди не; 13) до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке оп шти не С. П. бр. 585. од 5. ју на 2013. го ди не; 13) до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја, Оде ље ње за ин спек циј ске по сло ве уста но ва ма пред школ ског, и тех но ло шког раз во ја, Оде ље ње за ин спек циј ске по сло ве уста но ва ма пред школ ског, 
основ ног, сред њег и ви со ког обра зо ва ња бр. 424-614-100/2013-12 од 6. ју на 2013. го-основ ног, сред њег и ви со ког обра зо ва ња бр. 424-614-100/2013-12 од 6. ју на 2013. го-
ди не; 14) до пис Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју бр. 553-0000215/2013-06 од 26. ди не; 14) до пис Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју бр. 553-0000215/2013-06 од 26. 
сеп тем бра 2013. го ди не и 15) до пис до пис ОШ „Х. И. М.” Оп штин ском ве ћу С. П. бр. сеп тем бра 2013. го ди не и 15) до пис до пис ОШ „Х. И. М.” Оп штин ском ве ћу С. П. бр. 
266. од 10. ок то бра 2013. го ди не.266. од 10. ок то бра 2013. го ди не.

1.4. 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 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-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. Пред сед ни ку оп шти не С. П. Р. М. К., упу ћен је зах тев ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. Пред сед ни ку оп шти не С. П. Р. М. К., упу ћен је зах тев 
26. фе бру а ра 2015. го ди не да се у ро ку од 15 да на из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма 26. фе бру а ра 2015. го ди не да се у ро ку од 15 да на из ја сни о осно ва но сти и на во ди ма 
из при ту жбе. Ка ко се пред сед ник оп шти не С. П. у оста вље ном ро ку ни је из ја снио, а из при ту жбе. Ка ко се пред сед ник оп шти не С. П. у оста вље ном ро ку ни је из ја снио, а 
зах тев је при мио 27. фе бру а ра 2015. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти зах тев је при мио 27. фе бру а ра 2015. го ди не, По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти 
би ли су до ступ ни на во ди из при ту жбе и до ка зи ко је је до ста вио Ј. П. би ли су до ступ ни на во ди из при ту жбе и до ка зи ко је је до ста вио Ј. П. 
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2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у при ту жбу и при ло ге, утвр ђе но је да је Н. П. де те са ин ва ли ди те том и уче ни ца Уви дом у при ту жбу и при ло ге, утвр ђе но је да је Н. П. де те са ин ва ли ди те том и уче ни ца 
ОШ „Х. И. М.” из С. П. Ко ми си ја за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, ОШ „Х. И. М.” из С. П. Ко ми си ја 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 да ла је 12. ок то бра 2011. го ди не здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту и уче ни ку да ла је 12. ок то бра 2011. го ди не 
ми шље ње бр. 17/2011 у ко јем је на ве де но да је Н, у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, спор-ми шље ње бр. 17/2011 у ко јем је на ве де но да је Н, у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, спор-
та и ре кре а ци је, по треб но обра зо ва ње у ре дов ној шко ли ко ја има аде кват не ка дров-та и ре кре а ци је, по треб но обра зо ва ње у ре дов ној шко ли ко ја има аде кват не ка дров-
ске и ма те ри јал не ре сур се или спе ци јал ној шко ли за сле пу и сла бо ви ду де цу; упо тре ба ске и ма те ри јал не ре сур се или спе ци јал ној шко ли за сле пу и сла бо ви ду де цу; упо тре ба 
при ла го ђе них на став них сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је; по др шка лич ног аси стен та; при ла го ђе них на став них сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је; по др шка лич ног аси стен та; 
обез бе ђи ва ње пре во за од ме ста ста но ва ња до обра зов не уста но ве или сме штај у ин-обез бе ђи ва ње пре во за од ме ста ста но ва ња до обра зов не уста но ве или сме штај у ин-
тер на ту; обез бе ђи ва ње по др шке ра ди при ла го ђа ва ња усло ва и окру же ња у ци љу от кла-тер на ту; обез бе ђи ва ње по др шке ра ди при ла го ђа ва ња усло ва и окру же ња у ци љу от кла-
ња ња ко му ни ка циј ских пре пре ка и на бав ка на став них сред ста ва нео п ход них за рад са ња ња ко му ни ка циј ских пре пре ка и на бав ка на став них сред ста ва нео п ход них за рад са 
де те том; оба ве зно струч но уса вр ша ва ње на став ни ка и струч них са рад ни ка не по сред но де те том; оба ве зно струч но уса вр ша ва ње на став ни ка и струч них са рад ни ка не по сред но 
ан га жо ва них у вас пит но-обра зов ном ра ду; ор га ни зо ва ње обра зов не по др шке у слу ча ју ан га жо ва них у вас пит но-обра зов ном ра ду; ор га ни зо ва ње обра зов не по др шке у слу ча ју 
ду жег из о ста ја ња из шко ле због бо ле сти ра ди оства ри ва ња кон ти ну и те та у обра зо ва њу ду жег из о ста ја ња из шко ле због бо ле сти ра ди оства ри ва ња кон ти ну и те та у обра зо ва њу 
у ви ду по ја ча не до пун ске на ста ве, ин ди ви ду ал ног ра да и ан га жо ва ња струч ња ка, те са-у ви ду по ја ча не до пун ске на ста ве, ин ди ви ду ал ног ра да и ан га жо ва ња струч ња ка, те са-
ве то дав ни рад са ро ди те љи ма. У де лу ми шље ња под на зи вом Ин ди ви ду ал ни план по-ве то дав ни рад са ро ди те љи ма. У де лу ми шље ња под на зи вом Ин ди ви ду ал ни план по-
др шке де те ту, Ко ми си ја је од ре ди ла да је за на бав ку сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је др шке де те ту, Ко ми си ја је од ре ди ла да је за на бав ку сред ста ва и аси стив не тех но ло ги је 
од го во ран ди рек тор школ ске уста но ве, док сред ства за пре воз од ме ста ста но ва ња до од го во ран ди рек тор школ ске уста но ве, док сред ства за пре воз од ме ста ста но ва ња до 
обра зов не уста но ве тре ба да обез бе ди оп шти на С. П.обра зов не уста но ве тре ба да обез бе ди оп шти на С. П.

2.2. 2.2. Уви дом у за кљу чак Оп штин ског ве ћа оп шти не С. П. бр. 61-156/2013-02/1 од 22. мар та Уви дом у за кљу чак Оп штин ског ве ћа оп шти не С. П. бр. 61-156/2013-02/1 од 22. мар та 
2013. го ди не утвр ђе но је да је Оп штин ско ве ће одо бри ло ан га жо ва ње пер со нал не аси-2013. го ди не утвр ђе но је да је Оп штин ско ве ће одо бри ло ан га жо ва ње пер со нал не аси-
стент ки ње за Н. П.стент ки ње за Н. П.

2.3. 2.3. У до пи си ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 451-02-00722/2013-06 У до пи си ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 451-02-00722/2013-06 
од 3. мар та 2013. го ди не и бр. 451-02-00367/2013-07 од 15. мар та 2013. го ди не, на ве де но од 3. мар та 2013. го ди не и бр. 451-02-00367/2013-07 од 15. мар та 2013. го ди не, на ве де но 
је да сва ки уче ник са смет ња ма у раз во ју има пра во на пре воз или на кна ду пре во за од је да сва ки уче ник са смет ња ма у раз во ју има пра во на пре воз или на кна ду пре во за од 
ку ће до шко ле и на зад, без об зи ра на уда ље ност. Ука за но је да ми ни стар ство ни је над-ку ће до шко ле и на зад, без об зи ра на уда ље ност. Ука за но је да ми ни стар ство ни је над-
ле жно да до но си од лу ке или по сту па у пред ме ти ма ко ји је у над ле жно сти Ко ми си ја за ле жно да до но си од лу ке или по сту па у пред ме ти ма ко ји је у над ле жно сти Ко ми си ја 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 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. де те ту и уче ни ку. 

2.4. 2.4. Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Оде ље ња за ин-Уви дом у до пис Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Оде ље ња за ин-
спек циј ске по сло ве уста но ва ма пред школ ског, основ ног, сред њег и ви со ког обра зо ва ња спек циј ске по сло ве уста но ва ма пред школ ског, основ ног, сред њег и ви со ког обра зо ва ња 
бр. 424-614-100/2013-12 од 6. ју на 2013. го ди не, утвр ђе но је да је про свет на ин спек тор ка бр. 424-614-100/2013-12 од 6. ју на 2013. го ди не, утвр ђе но је да је про свет на ин спек тор ка 
В. Д. из вр ши ла ин спек циј ски над зор над за ко ни то шћу ра да и ака та ОШ „Х. И. М.” у С. П. В. Д. из вр ши ла ин спек циј ски над зор над за ко ни то шћу ра да и ака та ОШ „Х. И. М.” у С. П. 
Про свет на ин спек тор ка утвр ди ла је да је шко ла пред у зи ма ла од ре ђе не ак тив но сти ка-Про свет на ин спек тор ка утвр ди ла је да је шко ла пред у зи ма ла од ре ђе не ак тив но сти ка-
ко би за уче ни цу Н. П. обез бе ди ла усло ве за обра зо ва ње у скла ду са ње ним по тре ба ма, ко би за уче ни цу Н. П. обез бе ди ла усло ве за обра зо ва ње у скла ду са ње ним по тре ба ма, 
али да се „у ве ћи ни слу ча је ва обра ћа ла ин сти ту ци ја ма ко је ни су над ле жне за од ре ђе на али да се „у ве ћи ни слу ча је ва обра ћа ла ин сти ту ци ја ма ко је ни су над ле жне за од ре ђе на 
пи та ња”. Про свет на ин спек тор ка на ло жи ла је шко ли од ре ђе не ме ре, и то: 1) да се од мах пи та ња”. Про свет на ин спек тор ка на ло жи ла је шко ли од ре ђе не ме ре, и то: 1) да се од мах 
обра ти Школ ској упра ви ра ди обез бе ђи ва ња аде кват них бес плат них уџ бе ни ка за Н. П. и обра ти Школ ској упра ви ра ди обез бе ђи ва ња аде кват них бес плат них уџ бе ни ка за Н. П. и 
да у ро ку од 10 да на фор ми ра Струч ни тим за ин клу зив но обра зо ва ње; 2) да од мах до-да у ро ку од 10 да на фор ми ра Струч ни тим за ин клу зив но обра зо ва ње; 2) да од мах до-
не се ИОП за Н. и да се обра ти ло кал ној са мо у пра ви са зах те вом да се обез бе ди струч но не се ИОП за Н. и да се обра ти ло кал ној са мо у пра ви са зах те вом да се обез бе ди струч но 
уса вр ша ва ње на став ни ка ра ди уна пре ђи ва ња обра зо ва ња уче ни ка са смет ња ма у раз-уса вр ша ва ње на став ни ка ра ди уна пре ђи ва ња обра зо ва ња уче ни ка са смет ња ма у раз-
во ју; 3) да се обра ти Школ ској упра ви ка ко би лак ше оства ри ла кон такт са шко ла ма ко је во ју; 3) да се обра ти Школ ској упра ви ка ко би лак ше оства ри ла кон такт са шко ла ма ко је 
су од ре ђе не за ре сурс цен тре, ко је има ју ка па ци те те и мо бил не ти мо ве као по др шка ин-су од ре ђе не за ре сурс цен тре, ко је има ју ка па ци те те и мо бил не ти мо ве као по др шка ин-
клу зив ном обра зо ва њу; 4) да се обра ти Мре жи по др шке ин клу зив ном обра зо ва њу ра ди клу зив ном обра зо ва њу; 4) да се обра ти Мре жи по др шке ин клу зив ном обра зо ва њу ра ди 
до би ја ња струч не по др шке; 5) да се обра ти ло кал ној са мо у пра ви са зах те вом да се за Н. до би ја ња струч не по др шке; 5) да се обра ти ло кал ној са мо у пра ви са зах те вом да се за Н. 
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П. и за дру ге уче ни ке са смет ња ма у раз во ју обез бе ди пре воз, има ју ћи у ви ду да се у бу-П. и за дру ге уче ни ке са смет ња ма у раз во ју обез бе ди пре воз, има ју ћи у ви ду да се у бу-
џе ту ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју сред ства за пре воз и ис хра ну уче ни ка са смет ња ма џе ту ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју сред ства за пре воз и ис хра ну уче ни ка са смет ња ма 
у раз во ју, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. у раз во ју, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. 

2.5. 2.5. Уви дом у до пис ко ји је ОШ „Х. И. М.” упу ти ла пред сед ни ку оп шти не С. П, утвр ђе но је да Уви дом у до пис ко ји је ОШ „Х. И. М.” упу ти ла пред сед ни ку оп шти не С. П, утвр ђе но је да 
је шко ла тра жи ла да пред сед ник оп шти не обез бе ди нео п ход на сред ства за Н. П, од но-је шко ла тра жи ла да пред сед ник оп шти не обез бе ди нео п ход на сред ства за Н. П, од но-
сно, при ла го ђе на на став на сред ства и по ма га ла, пе да го шког аси стен та/ки њу и пре воз сно, при ла го ђе на на став на сред ства и по ма га ла, пе да го шког аси стен та/ки њу и пре воз 
од ку ће до шко ле. од ку ће до шко ле. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 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. 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 чл. 28. про пи су је да де те има го ди не ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о пра ви ма де те та, ко ја у чл. 28. про пи су је да де те 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 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-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-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. Од ре ба ма чла на 29. став 1. Кон вен ци је о пра ви ма де те та де фи ни са ни су шта ња шко ле. Од ре ба ма чла на 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, па је про пи са но да обра зо ва ње де те та тре ба да бу де усме ре но на ци ље ви обра зо ва ња, па 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, 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/ње ну со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју по ја чан осе ћај иден ти те та и при пад но сти и ње го ву/ње ну со ци ја ли за ци ју и ин тер ак ци ју 
са дру ги ма и са окру же њем.са дру ги ма и са окру же њем.

 Ове од ред бе су по ја шње не Оп штим ко мен та ром бр. 1. из 2001. го ди не, у ко јем је на ве- Ове од ред бе су по ја шње не Оп штим ко мен та ром бр. 1. из 2001. го ди не, у ко јем је 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-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/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 ва ње го во/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 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-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 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 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 
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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 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 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, 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 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 за пра ва де те та на вео је да дис кри ми на ци ја, по би ло ком су о чи ти у жи во ту. Ко ми тет за пра ва де те та на вео је 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 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 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. пру жа обра зо ва ње. 

3.4. 3.4. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је и Ко мен тар бр. 9. ко ји се од но си на пра ва де те та са Ко ми тет за пра ва де те та до нео је 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 по себ ну па жњу по кла ња ин клу зив ном обра зо ва њу, те на-смет ња ма у раз во ју, у ко јем по себ ну па жњу по кла ња ин клу зив ном обра зо ва њу, те на-
во ди да оно тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју. На чин и об лик во ди да оно тре ба да бу де циљ обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју. На чин и об лик 
укљу чи ва ња тре ба да бу ду дик ти ра ни ин ди ви ду ал ним обра зов ним по тре ба ма де те та, укљу чи ва ња тре ба да бу ду дик ти ра ни ин ди ви ду ал ним обра зов ним по тре ба ма де те та, 
јер обра зо ва ње не ке де це са смет ња ма у раз во ју зах те ва вр сту по др шке ко ју ни је ла ко јер обра зо ва ње не ке де це са смет ња ма у раз во ју зах те ва вр сту по др шке ко ју ни је ла ко 
про на ћи у ре дов ном школ ском си сте му. Про пи са но је да не мо гућ ност фи зич ког при сту-про на ћи у ре дов ном школ ском си сте му. Про пи са но је да не мо гућ ност фи зич ког при сту-
па јав ном пре во зу пред ста вља би тан фак тор мар ги на ли за ци је и ис кљу чи ва ња де це са па јав ном пре во зу пред ста вља би тан фак тор мар ги на ли за ци је и ис кљу чи ва ња де це са 
смет ња ма у раз во ју и дра стич но ума њу је њи хо ве мо гућ но сти при сту па услу га ма, укљу-смет ња ма у раз во ју и дра стич но ума њу је њи хо ве мо гућ но сти при сту па услу га ма, укљу-
чу ју ћи здрав ство и обра зо ва ње. Ко ми тет је по звао све др жа ве уго вор ни це да спро ве ду чу ју ћи здрав ство и обра зо ва ње. Ко ми тет је по звао све др жа ве уго вор ни це да спро ве ду 
по ли тич ке ме ра и про це ду ре ка ко би јав ни пре воз по стао без бе дан, ла ко до сту пан де ци по ли тич ке ме ра и про це ду ре ка ко би јав ни пре воз по стао без бе дан, ла ко до сту пан де ци 
са смет ња ма у раз во ју и бес пла тан, кад год је то мо гу ће, има ју ћи у ви ду фи нан сиј ска са смет ња ма у раз во ју и бес пла тан, кад год је то мо гу ће, има ју ћи у ви ду фи нан сиј ска 
сред ства ко јим рас по ла жу ро ди те љи или дру ги ко ји се бри ну о де те ту.сред ства ко јим рас по ла жу ро ди те љи или дру ги ко ји се бри ну о де те ту.

3.5. 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-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-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. Од ред ба ма чла-гом де цом, у пу ној ме ри, ужи ва ју сва људ ска пра ва и основ не сло бо де. Од ред ба ма чла-
на 24. 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, на 24. 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, 
те 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-те 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. Ин клу зив ни си стем обра зо ва-сти, др жа ве обез бе ђу ју ин клу зив ни си стем обра зо ва ња. 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-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 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 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-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 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 др жа ве, у оства ри ва-уче ству ју у сло бод ном дру штву. Истим чла ном је про пи са но да ће др жа ве, у оства ри ва-
њу пра ва на обра зо ва ње, обез бе ди ти да осо бе са ин ва ли ди те том не бу ду ис кљу че не из њу пра ва на обра зо ва ње, 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 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, као и да осо-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, ква ли тет ном и сло бод ном основ ном 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. По ред то га, 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. По ред то га, 
про пи са но је да осо бе са ин ва ли ди те том тре ба да до би ју по себ ну по др шку у окви ру си-про пи са но је да осо бе са ин ва ли ди те том тре ба да до би ју по себ ну по др шку у окви ру си-
сте ма оп штег обра зо ва ња ра ди њи хо вог ефи ка сни јег обра зо ва ња. Члан 9. кон вен ци је сте ма оп штег обра зо ва ња ра ди њи хо вог ефи ка сни јег обра зо ва ња. Члан 9. кон вен ци је 
од но си се на при сту пач ност, те је из ме ђу оста лог, про пи са но да ће у ци љу омо гу ћа ва ња од но си се на при сту пач ност, те је из ме ђу оста лог, про пи са но да ће у ци љу омо гу ћа ва ња 
са мо стал ног жи во та и пу ног уче шћа осо ба са ин ва ли ди те том у свим сфе ра ма жи во та, са мо стал ног жи во та и пу ног уче шћа осо ба са ин ва ли ди те том у свим сфе ра ма жи во та, 
др жа ве уго вор ни це пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре да осо ба ма са ин ва ли ди те том обез-др жа ве уго вор ни це пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре да осо ба ма са ин ва ли ди те том обез-
бе де при ступ, рав но прав но са дру ги ма, фи зич ком окру же њу, пре во зу, ин фор ма ци ја ма бе де при ступ, рав но прав но са дру ги ма, фи зич ком окру же њу, пре во зу, ин фор ма ци ја ма 
и ко му ни ка ци ја ма, укљу чу ју ћи ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и си сте ме, и ко му ни ка ци ја ма, укљу чу ју ћи ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и си сте ме, 
као и дру гим по год но сти ма и услу га ма ко је су отво ре не од но сно ко је сто је на рас по ла га-као и дру гим по год но сти ма и услу га ма ко је су отво ре не од но сно ко је сто је на рас по ла га-
њу јав но сти, ка ко у ур ба ним та ко и у ру рал ним сре ди на ма. Те ме ре, ко је укљу чу ју иден-њу јав но сти, ка ко у ур ба ним та ко и у ру рал ним сре ди на ма. Те ме ре, ко је укљу чу ју иден-
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ти фи ко ва ње и укла ња ње пре пре ка и ба ри је ра за при ступ, од но си ће се, из ме ђу оста лог, ти фи ко ва ње и укла ња ње пре пре ка и ба ри је ра за при ступ, од но си ће се, из ме ђу оста лог, 
и на згра де, пу те ве, пре во зна сред ства и дру ге по год но сти у за тво ре ном и на отво ре ном и на згра де, пу те ве, пре во зна сред ства и дру ге по год но сти у за тво ре ном и на отво ре ном 
про сто ру, укљу чу ју ћи шко ле, стам бе не објек те, здрав стве не објек те и рад на ме ста.про сто ру, укљу чу ју ћи шко ле, стам бе не објек те, здрав стве не објек те и рад на ме ста.

3.6. 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-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, 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 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. 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. 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-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-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-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 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 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-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-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, 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 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 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-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. 19. ст. 1. и 2. про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, стви ма. Од ред ба ма чл. 19. ст. 1. и 2. 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-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. За бра ње но је ли цу или гру пи ли ца на осно ву њи хо вог лич ног ма, у скла ду са за ко ном. 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-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-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 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 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. по сту па ти пре ма њи ма. 

3.8. 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 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-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 чла на 6. про пи са но је да сва ко има пра-ња ма у раз во ју у обра зов ни си стем. Од ред ба ма чла на 6. про пи са но је да сва ко 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 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-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 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 или у по себ ној гру пи у шко ли. Од ред бом чла на 44. став 1. про пи са на је до дат ну по др шку или у по себ ној гру пи у шко ли. Од ред бом чла на 44. став 1. 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 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, 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-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-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 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-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. Од ред ба ма чла на 159. став 2. ним за ко ном ко јим се про пи су је за бра на дис кри ми на ци је. Од ред ба ма чла на 159. став 2. 
тач ка 4. про пи са но је да се у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју сред ства тач ка 4. про пи са но је да се у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју сред ства 
за пре воз де це и њи хо вих пра ти ла ца ра ди по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про гра-за пре воз де це и њи хо вих пра ти ла ца ра ди по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про гра-
ма на уда ље но сти ве ћој од два ки ло ме тра, уче ни ка основ не шко ле на уда ље но сти ве ћој ма на уда ље но сти ве ћој од два ки ло ме тра, уче ни ка основ не шко ле на уда ље но сти ве ћој 
од че ти ри ки ло ме тра од се ди шта шко ле; пре воз, сме штај и ис хра на де це и уче ни ка са од че ти ри ки ло ме тра од се ди шта шко ле; пре воз, сме штај и ис хра на де це и уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. као и пре воз смет ња ма у раз во ју, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. као и пре воз 
уче ни ка на ре пу блич ка и ме ђу на род на так ми че ња.уче ни ка на ре пу блич ка и ме ђу на род на так ми че ња.
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3.9. 3.9. За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да за уче ни ка ко ме је због За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу про пи са но је да за уче ни ка ко ме је због 
смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, спе ци фич них те шко ћа у уче њу, со ци јал не ус кра ће но-смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, спе ци фич них те шко ћа у уче њу, со ци јал не ус кра ће но-
сти 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, шко ла обез-сти 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, шко ла обез-
бе ђу је от кла ња ње фи зич ких и ко му ни ка циј ских пре пре ка и за ви сно од по тре ба, до но си бе ђу је от кла ња ње фи зич ких и ко му ни ка циј ских пре пре ка и за ви сно од по тре ба, до но си 
и ин ди ви ду ал ни обра зов ни план у скла ду са за ко ном. Циљ до дат не по др шке у обра зо-и ин ди ви ду ал ни обра зов ни план у скла ду са за ко ном. Циљ до дат не по др шке у обра зо-
ва њу и вас пи та њу је сте по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња уче ни ка у ре до ван обра зов-ва њу и вас пи та њу је сте по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња уче ни ка у ре до ван обра зов-
но-вас пит ни рад, оса мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву и ње го во на пре до ва ње. За но-вас пит ни рад, оса мо ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву и ње го во на пре до ва ње. За 
оства ри ва ње до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу, ди рек тор шко ле, на став ник, оства ри ва ње до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу, ди рек тор шко ле, на став ник, 
струч ни са рад ник, вас пи тач, пе да го шки аси стент и ро ди тељ, од но сно ста ра тељ мо же да струч ни са рад ник, вас пи тач, пе да го шки аси стент и ро ди тељ, од но сно ста ра тељ мо же да 
до би је по себ ну струч ну по моћ у по гле ду спро во ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња и вас пи-до би је по себ ну струч ну по моћ у по гле ду спро во ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња и вас пи-
та ња. Ра ди оства ри ва ња до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу, шко ла оства ру је та ња. Ра ди оства ри ва ња до дат не по др шке у обра зо ва њу и вас пи та њу, шко ла оства ру је 
са рад њу са ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, као и дру гим ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма и са рад њу са ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, као и дру гим ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма и 
ин сти ту ци ја ма на ло кал ном и ши рем ни воу. Од ред ба ма чла на 69. став 3. про пи са но је ин сти ту ци ја ма на ло кал ном и ши рем ни воу. Од ред ба ма чла на 69. став 3. про пи са но је 
да уче ник са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том има пра во на бес пла тан пре воз, без да уче ник са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том има пра во на бес пла тан пре воз, без 
об зи ра на уда ље ност ње го вог пре би ва ли шта од шко ле.об зи ра на уда ље ност ње го вог пре би ва ли шта од шко ле.

3.10. 3.10. 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-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 про пи са но је да се до дат на по др шка обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком ни ку про пи са но је да се до дат на по др шка обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком 
осно ву сва ком де те ту, од но сно уче ни ку из дру штве но осе тљи вих гру па, ко ме је услед осно ву сва ком де те ту, од но сно уче ни ку 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 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. 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. 
Од ред ба ма чла на 4. уре ђе на је про це на по тре ба ко ја се вр ши ра ди са гле да ва ња по тре-Од ред ба ма чла на 4. уре ђе на је про це на по тре ба ко ја се вр ши ра ди са гле да ва ња по тре-
ба де те та и мо гућ но сти да се у по ро ди ци, у ре дов ном си сте му обра зо ва ња, у по себ ној ба де те та и мо гућ но сти да се у по ро ди ци, у ре дов ном си сте му обра зо ва ња, у по себ ној 
пред школ ској гру пи или шко ли, у уста но ви со ци јал не или здрав стве не за шти те, у скла ду пред школ ској гру пи или шко ли, у уста но ви со ци јал не или здрав стве не за шти те, у скла ду 
са за ко ном и дру гим про пи си ма обез бе де ме ре по др шке, од но сно, не по сред на и по-са за ко ном и дру гим про пи си ма обез бе де ме ре по др шке, од но сно, не по сред на и по-
сред на до дат на по др шка ко је зах те ва ју до дат на фи нан сиј ска сред ства, а ста вом 1. тач ка сред на до дат на по др шка ко је зах те ва ју до дат на фи нан сиј ска сред ства, а ста вом 1. тач ка 
2. овог чла на про пи са на је као по сред на до дат на по др шка ко ја зах те ва до дат на фи нан-2. овог чла на про пи са на је као по сред на до дат на по др шка ко ја зах те ва до дат на фи нан-
сиј ска сред ства обез бе ђи ва ње пре во за од ме ста ста но ва ња до обра зов не уста но ве, од-сиј ска сред ства обез бе ђи ва ње пре во за од ме ста ста но ва ња до обра зов не уста но ве, од-
но сно од обра зов не уста но ве до днев ног бо рав ка.но сно од обра зов не уста но ве до днев ног бо рав ка.

3.11. 3.11. Стра те ги јом раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не кон ста то ва но је да по сто је Стра те ги јом раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не кон ста то ва но је да по сто је 
број ни про бле ми са уво ђе њем ин клу зив ног при сту па у шко ла ма: ло кал не са мо у пра ве број ни про бле ми са уво ђе њем ин клу зив ног при сту па у шко ла ма: ло кал не са мо у пра ве 
се рет ко ба ве пла ни ра њем и укљу чи ва њем де це са смет ња ма у раз во ју и са ин ва ли-се рет ко ба ве пла ни ра њем и укљу чи ва њем де це са смет ња ма у раз во ју и са ин ва ли-
ди те том у основ не шко ле; ка па ци те ти шко ла за пре по зна ва ње уну тра шњих пре пре ка и ди те том у основ не шко ле; ка па ци те ти 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 су сла би; при ме тан је ве ли ки от пор пра вље ње ин клу зив ног школ ског раз вој ног пла на су сла би; при ме тан је ве ли ки от пор 
ин клу зи ји. Кон ста то ва но је, та ко ђе, да смо од прет ход не др жа ве (Са ве зне Ре пу бли ке ин клу зи ји. Кон ста то ва но је, та ко ђе, да смо од прет ход не др жа ве (Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је) на сле ди ли до бру мре жу основ них шко ла, око 60% ме ста са пре ко 100 ста-Ју го сла ви је) на сле ди ли до бру мре жу основ них шко ла, око 60% ме ста са пре ко 100 ста-
нов ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји има шко лу. Ме ђу тим, мре жа шко ла ни је при ла го ђа ва на нов ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји има шко лу. Ме ђу тим, мре жа шко ла ни је при ла го ђа ва на 
број ним дру штве ним про ме на ма (де мо граф ским, при вред ним, еко ном ским, со ци јал-број ним дру штве ним про ме на ма (де мо граф ским, при вред ним, еко ном ским, со ци јал-
ним) ко је су се де ша ва ле у сре ди ни. Ко рек тив ни ме ха ни зми мре же су сла бо раз ви је ни: ним) ко је су се де ша ва ле у сре ди ни. Ко рек тив ни ме ха ни зми мре же су сла бо раз ви је ни: 
до мо ви за уче ни ке основ не шко ле не по сто је (чак и та мо где би би ло оправ да но по сто-до мо ви за уче ни ке основ не шко ле не по сто је (чак и та мо где би би ло оправ да но по сто-
ја ње стал них или по вре ме них до мо ва), пре воз уче ни ка ни је аде кват но уре ђен, а ни су ја ње стал них или по вре ме них до мо ва), пре воз уче ни ка ни је аде кват но уре ђен, а ни су 
раз ви је ни ме ха ни зми и ме ре по себ не по др шке де ци из осе тљи вих гру па да не пре ки-раз ви је ни ме ха ни зми и ме ре по себ не по др шке де ци из осе тљи вих гру па да не пре ки-
да ју шко ло ва ње (сти пен ди је, до мо ви, пла ћа ње пут них тро шко ва до шко ле, обез бе ђи-да ју шко ло ва ње (сти пен ди је, до мо ви, пла ћа ње пут них тро шко ва до шко ле, обез бе ђи-
ва ње усло ва за ве жба ње и рад у шко ли, нпр. обез бе ђи ва ње му зич ких ин стру ме на та и ва ње усло ва за ве жба ње и рад у шко ли, нпр. обез бе ђи ва ње му зич ких ин стру ме на та и 
сл). Сто га, кључ на по ли ти ка у прав цу пот пу ног об у хва та де це основ ним обра зо ва њем сл). Сто га, кључ на по ли ти ка у прав цу пот пу ног об у хва та де це основ ним обра зо ва њем 
је сте по ве ћа ни об у хват де це са се ла, ром ске де це и де це са ин ва ли ди те том и смет ња-је сте по ве ћа ни об у хват де це са се ла, ром ске де це и де це са ин ва ли ди те том и смет ња-
ма у раз во ју и сма њи ва ње њи хо вог оси па ња у то ку основ не шко ле, тј. обез бе ђи ва ње да ма у раз во ју и сма њи ва ње њи хо вог оси па ња у то ку основ не шко ле, тј. обез бе ђи ва ње да 
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за вр ше основ но обра зо ва ње, за шта је из ме ђу оста лог по треб но раз ви ја ње ко рек тив них за вр ше основ но обра зо ва ње, за шта је из ме ђу оста лог по треб но раз ви ја ње ко рек тив них 
ме ха ни за ма мре же као што су ор га ни зо ва ње ђач ког сме шта ја, тј. по сто ја ње стал них, по-ме ха ни за ма мре же као што су ор га ни зо ва ње ђач ког сме шта ја, тј. по сто ја ње стал них, по-
вре ме них или при вре ме них до мо ва за уче ни ке основ не шко ле, обез бе ђи ва ње по себ-вре ме них или при вре ме них до мо ва за уче ни ке основ не шко ле, обез бе ђи ва ње по себ-
ног или ускла ђи ва ње јав ног пре во за или обез бе ђи ва ње тро шко ва пре во за (пла ћа ње или ног или ускла ђи ва ње јав ног пре во за или обез бе ђи ва ње тро шко ва пре во за (пла ћа ње или 
суб вен ци о ни са ње ка ра та) за де цу из уда ље них ме ста и си ро ма шних по ро ди ца. суб вен ци о ни са ње ка ра та) за де цу из уда ље них ме ста и си ро ма шних по ро ди ца. 

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ДО КА ЗА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ И ДО КА ЗА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА 

3.12. 3.12. 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 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 оп шти на С. П. дис кри ми ни са ла Н. П., уче ни цу са ин ва ли ди те том, у по гле ду мо гућ но сти је оп шти на С. П. дис кри ми ни са ла Н. П., уче ни цу са ин ва ли ди те том, у по гле ду мо гућ но сти 
да оства ри пра во на бес пла тан пре воз од шко ле до ку ће.да оства ри пра во на бес пла тан пре воз од шко ле до ку ће.

3.13. 3.13. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је Ко ми си ја за про це ну по тре ба По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је Ко ми си ја 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 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 
спро ве ла про це ну по тре ба Н. П. на осно ву пре гле да, при ме ње них тех ни ка, ме то да про-спро ве ла про це ну по тре ба Н. П. на осно ву пре гле да, при ме ње них тех ни ка, ме то да про-
це не, као и на осно ву на ла за, ми шље ња и из ве шта ја струч ња ка и над ле жних ор га на и ин-це не, као и на осно ву на ла за, ми шље ња и из ве шта ја струч ња ка и над ле жних ор га на и ин-
сти ту ци ја. Ко ми си ја је уста но ви ла да је Н., из ме ђу оста лог, по треб но обез бе ди ти пре воз сти ту ци ја. Ко ми си ја је уста но ви ла да је Н., из ме ђу оста лог, по треб но обез бе ди ти пре воз 
од ме ста ста но ва ња до обра зов не уста но ве или сме штај у ин тер нат, а као од го вор ну осо-од ме ста ста но ва ња до обра зов не уста но ве или сме штај у ин тер нат, а као од го вор ну осо-
бу/слу жбу за пру жа ње ове по др шке од ре ди ла је оп шти ну С. П. По ве ре ни ца за за шти ту бу/слу жбу за пру жа ње ове по др шке од ре ди ла је оп шти ну С. П. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти ука зу је да би оп шти на С. П. би ла ду жна да обез бе ди пре воз за уче ни цу рав но прав но сти ука зу је да би оп шти на С. П. би ла ду жна да обез бе ди пре воз за уче ни цу 
са ин ва ли ди те том и без ми шље ња Ко ми си је за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не са ин ва ли ди те том и без ми шље ња 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 и уче ни ку, с об зи ром да је то за-обра зов не, здрав стве не или со ци јал не по др шке де те ту и уче ни ку, с об зи ром да је то за-
кон ска оба ве за оп шти не. На и ме, од ред ба ма чла на 159. став 2. тач ка 4. За ко на о осно ва ма кон ска оба ве за оп шти не. На и ме, од ред ба ма чла на 159. став 2. тач ка 4. За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да се у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра-си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да се у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве обез бе ђу ју сред ства за пре воз де це и уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, без об зи ра на ве обез бе ђу ју сред ства за пре воз де це и уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, без об зи ра на 
уда ље ност ме ста ста но ва ња. Има ју ћи у ви ду ову за кон ску од ред бу, По ве ре ни ца кон ста-уда ље ност ме ста ста но ва ња. Има ју ћи у ви ду ову за кон ску од ред бу, По ве ре ни ца кон ста-
ту је да је у над ле жно сти оп шти не С. П. да свој де ци са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те-ту је да је у над ле жно сти оп шти не С. П. да свој де ци са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те-
том обез бе ди пре воз до шко ле, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. том обез бе ди пре воз до шко ле, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. 

 То ме у при лог го во ри и чи ње ни ца да је про свет на ин спек тор ка, при ли ком ин спек циј- То ме у при лог го во ри и чи ње ни ца да је про свет на ин спек тор ка, при ли ком ин спек циј-
ског над зо ра над ОШ „Х. И. М.” у С. П. 6. ју на 2013. го ди не, на ло жи ла шко ли да се обра ти ског над зо ра над ОШ „Х. И. М.” у С. П. 6. ју на 2013. го ди не, на ло жи ла шко ли да се обра ти 
ло кал ној са мо у пра ви са зах те вом да се Н. П. обез бе ди пре воз до шко ле, има ју ћи у ви ду ло кал ној са мо у пра ви са зах те вом да се Н. П. обез бе ди пре воз до шко ле, има ју ћи у ви ду 
да се у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју сред ства за пре воз и ис хра ну да се у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју сред ства за пре воз и ис хра ну 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. ОШ уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле. ОШ 
„Х. И. М.” по сту пи ла је по овом на ло гу и обра ти ла се пред сед ни ку оп шти не да зах те вом „Х. И. М.” по сту пи ла је по овом на ло гу и обра ти ла се пред сед ни ку оп шти не да зах те вом 
за обез бе ђе ње сред ста ва за Н. пре воз од ку ће до шко ле. Пре ма на во ди ма из при ту жбе, за обез бе ђе ње сред ста ва за Н. пре воз од ку ће до шко ле. Пре ма на во ди ма из при ту жбе, 
Ј. П. лич но се обра тио Р. М. К., пред сед ни ку оп шти не С. П, ка ко би за тра жио по моћ и Ј. П. лич но се обра тио Р. М. К., пред сед ни ку оп шти не С. П, ка ко би за тра жио по моћ и 
по др шку за сво ју кћер ку. У при ту жби је на вео да га је пред сед ник оп шти не „на крај ње по др шку за сво ју кћер ку. У при ту жби је на вео да га је пред сед ник оп шти не „на крај ње 
не ко рек тан на чин” оба ве стио да не же ли да му по мог не. Из на во да из при ту жбе, као не ко рек тан на чин” оба ве стио да не же ли да му по мог не. Из на во да из при ту жбе, као 
и до ка за ко ји су би ли на рас по ла га њу, утвр ђе но је да оп шти на С. П. ни је од го во ри ла на и до ка за ко ји су би ли на рас по ла га њу, утвр ђе но је да оп шти на С. П. ни је од го во ри ла на 
зах тев ОШ „Х. И. М.”, од но сно, да Н. П. и да ље ни је обез бе ђен пре воз до шко ле. зах тев ОШ „Х. И. М.”, од но сно, да Н. П. и да ље ни је обез бе ђен пре воз до шко ле. 

3.14. 3.14. У од но су на на во де из при ту жбе да је оп шти на С. П. дис кри ми ни са ла Н. П. та ко што јој У од но су на на во де из при ту жбе да је оп шти на С. П. дис кри ми ни са ла Н. П. та ко што јој 
ни је обез бе ди ла по др шку пе да го го шког аси стен та, аде кват не уџ бе ни ке и бра је ву ма ши-ни је обез бе ди ла по др шку пе да го го шког аси стен та, аде кват не уџ бе ни ке и бра је ву ма ши-
ну, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да шко ла тре ба да ис ко ри сти све ну, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да шко ла тре ба да ис ко ри сти све 
рас по ло жи ве мо гућ но сти и сред ства ка ко би ус по ста ви ла са рад њу са Школ ском упра-рас по ло жи ве мо гућ но сти и сред ства ка ко би ус по ста ви ла са рад њу са Школ ском упра-
вом ра ди обез бе ђи ва ња аде кват них уџ бе ни ка и дру гих на став них сред ста ва ко ја су Н. вом ра ди обез бе ђи ва ња аде кват них уџ бе ни ка и дру гих на став них сред ста ва ко ја су Н. 
по треб ни, као и да оства ри кон такт и са рад њу са дру гим шко ла ма ко је би јој пру жи ле по треб ни, као и да оства ри кон такт и са рад њу са дру гим шко ла ма ко је би јој пру жи ле 
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струч ну по др шку у ра ду. По пи та њу ан га жо ва ња пе да го шког аси стен та/ки ње, По ве ре ни-струч ну по др шку у ра ду. По пи та њу ан га жо ва ња пе да го шког аси стен та/ки ње, По ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти на гла ша ва да је пре ма За ко ну о осно ва ма си сте ма обра-ца за за шти ту рав но прав но сти на гла ша ва да је пре ма За ко ну о осно ва ма си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња, у над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз-зо ва ња и вас пи та ња, у над ле жно сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја да обез бе ди шко ли по др шку пе да го шког аси стен та/ки ње, уко ли ко је та ква по др шка во ја да обез бе ди шко ли по др шку пе да го шког аси стен та/ки ње, уко ли ко је та ква по др шка 
по треб на. Сто га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да оп шти на С. П. ни је у по треб на. Сто га, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да оп шти на С. П. ни је у 
оба ве зи да обез бе ђу је пе да го шке аси стен те за шко ле и на став не ма те ри ја ле, већ то тре-оба ве зи да обез бе ђу је пе да го шке аси стен те за шко ле и на став не ма те ри ја ле, већ то тре-
ба да учи ни шко ла и над ле жно ми ни стар ство. ба да учи ни шко ла и над ле жно ми ни стар ство. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је на ре зул та те ис тра жи ва ња о уло зи ло-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је на ре зул та те ис тра жи ва ња о уло зи ло-
кал не са мо у пра ве у укљу чи ва њу де це са смет ња ма у раз во ју у си стем обра зо ва ња у ло-кал не са мо у пра ве у укљу чи ва њу де це са смет ња ма у раз во ју у си стем обра зо ва ња у ло-
кал ној за јед ни ци. На и ме, обез бе ђи ва ње пре во за де це са ин ва ли ди те том и смет ња ма у кал ној за јед ни ци. На и ме, обез бе ђи ва ње пре во за де це са ин ва ли ди те том и смет ња ма у 
раз во ју је нај за сту пље ни ји сер вис ко ји по сто ји у ло кал ним за јед ни ца ма и о ње му пред-раз во ју је нај за сту пље ни ји сер вис ко ји по сто ји у ло кал ним за јед ни ца ма и о ње му пред-
став ни ци је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има ју нај ви ше ин фор ма ци ја. Овај вид по др шке став ни ци је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има ју нај ви ше ин фор ма ци ја. Овај вид по др шке 
за кон ски је ре гу ли сан већ ду ги низ го ди на и од но си се на раз ли чи те ка те го ри је де це из за кон ски је ре гу ли сан већ ду ги низ го ди на и од но си се на раз ли чи те ка те го ри је де це из 
ло кал них за јед ни ца. Има ју ћи то у ви ду, још ви ше за бри ња ва чи ње ни ца да оп шти на С. П. ло кал них за јед ни ца. Има ју ћи то у ви ду, још ви ше за бри ња ва чи ње ни ца да оп шти на С. П. 
не ис пу ња ва сво је за кон ске оба ве зе и не омо гу ћа ва еле мен тар ни вид по др шке де те ту не ис пу ња ва сво је за кон ске оба ве зе и не омо гу ћа ва еле мен тар ни вид по др шке де те ту 
са ин ва ли ди те том, те та квим по сту па њем оте жа ва де ци са ин ва ли ди те том укљу чи ва ње са ин ва ли ди те том, те та квим по сту па њем оте жа ва де ци са ин ва ли ди те том укљу чи ва ње 
у ре до ван си стем обра зо ва ња. у ре до ван си стем обра зо ва ња. 

3.16. 3.16. Иако се ста во ви пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том ме ња ју и пре и спи ту ју по след њих Иако се ста во ви пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том ме ња ју и пре и спи ту ју по след њих 
го ди на, они и да ље пред ста вља ју јед ну од пре пре ка за пу но уче шће осо ба са ин ва ли-го ди на, они и да ље пред ста вља ју јед ну од пре пре ка за пу но уче шће осо ба са ин ва ли-
ди те том у жи во ту за јед ни це. За осо бе са ин ва ли ди те том че сто се ве зу ју не га тив ни ста-ди те том у жи во ту за јед ни це. За осо бе са ин ва ли ди те том че сто се ве зу ју не га тив ни ста-
во ви и пред ра су де ко ји су по сле ди ца не до стат ка ин фор ма ци ја и не зна ња, а при сут ни во ви и пред ра су де ко ји су по сле ди ца не до стат ка ин фор ма ци ја и не зна ња, а при сут ни 
су и не то ле ран ци ја, иг но ри са ње и со ци јал на дис тан ци ра ност, као и са жа ље ње, страх су и не то ле ран ци ја, иг но ри са ње и со ци јал на дис тан ци ра ност, као и са жа ље ње, страх 
и не ла год ност. С тим у ве зи, не га тив ни ста во ви пре ма де ци са смет ња ма у раз во ју и и не ла год ност. С тим у ве зи, не га тив ни ста во ви пре ма де ци са смет ња ма у раз во ју и 
са ин ва ли ди те том пред ста вља ју јед ну од ве ли ких пре пре ка при сту пу де це ре дов ном са ин ва ли ди те том пред ста вља ју јед ну од ве ли ких пре пре ка при сту пу де це ре дов ном 
обра зо ва њу. Ова кви ста во ви по сто је ме ђу ро ди те љи ма, чла но ви ма за јед ни це, шко ла ма обра зо ва њу. Ова кви ста во ви по сто је ме ђу ро ди те љи ма, чла но ви ма за јед ни це, шко ла ма 
и на став ни ци ма, др жав ним слу жбе ни ци ма и сл. Не до ста так зна ња и не до вољ на ин фор-и на став ни ци ма, др жав ним слу жбе ни ци ма и сл. Не до ста так зна ња и не до вољ на ин фор-
ми са ност о по тре ба ма и мо гућ но сти ма де це са ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју ми са ност о по тре ба ма и мо гућ но сти ма де це са ин ва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју 
иза зи ва ју страх и под сти чу не га тив не ста во ве. Јед на од нај че шћих пред ра су да пре ма иза зи ва ју страх и под сти чу не га тив не ста во ве. Јед на од нај че шћих пред ра су да пре ма 
де ци са ин ва ли ди те том је сте да су ма ње спо соб на и да због свог ин ва ли ди те та не мо гу де ци са ин ва ли ди те том је сте да су ма ње спо соб на и да због свог ин ва ли ди те та не мо гу 
да се обра зу ју у ре дов ним шко ла ма, са мо стал но кре ћу и жи ве, пу ту ју и дру же са вр шња-да се обра зу ју у ре дов ним шко ла ма, са мо стал но кре ћу и жи ве, пу ту ју и дру же са вр шња-
ци ма. Нај бо љи на чин да се про ме не не га тив ни ста во ви је по ве ћа ње кон та ка та са де цом ци ма. Нај бо љи на чин да се про ме не не га тив ни ста во ви је по ве ћа ње кон та ка та са де цом 
са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, њи хо ва пу на со ци јал на ин клу зи ја, уз ин фор ми-са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, њи хо ва пу на со ци јал на ин клу зи ја, уз ин фор ми-
са ње и еду ка ци ју ши ре јав но сти о њи хо вим пра ви ма, по тре ба ма и мо гућ но сти ма. са ње и еду ка ци ју ши ре јав но сти о њи хо вим пра ви ма, по тре ба ма и мо гућ но сти ма. 

3.17. 3.17. 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 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 оп шти на С. П, про пу шта ју ћи да обез бе ди пре воз до шко ле уче ни ци са ми шље ња да је оп шти на С. П, про пу шта ју ћи да обез бе ди пре воз до шко ле уче ни ци са 
ин ва ли ди те том, оте жа ла Н. П. оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње и пу но укљу чи ва ње у ин ва ли ди те том, оте жа ла Н. П. оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње и пу но укљу чи ва ње у 
обра зов ни си стем, чи ме је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву ње ног ин ва ли ди те та.обра зов ни си стем, чи ме је из вр ши ла акт дис кри ми на ци је на осно ву ње ног ин ва ли ди те та.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

4.1. 4.1. Про пу шта њем да обез бе ди пра во на бес пла тан пре воз до шко ле за Н. П, уче ни цу са ин ва ли-Про пу шта њем да обез бе ди пра во на бес пла тан пре воз до шко ле за Н. П, уче ни цу са ин ва ли-
ди те том, оп шти на С. П. оте жа ла је Н. П. оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње и пу но укљу чи ва-ди те том, оп шти на С. П. оте жа ла је Н. П. оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње и пу но укљу чи ва-
ње у обра зов ни си стем, чи ме је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.ње у обра зов ни си стем, чи ме је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

4.2. 4.2. Оп шти на С. П. ни је у оба ве зи да обез бе ђу је пе да го шке аси стен те за шко ле и на став не Оп шти на С. П. ни је у оба ве зи да обез бе ђу је пе да го шке аси стен те за шко ле и на став не 
ма те ри ја ле, већ то тре ба да учи ни шко ла и над ле жно ми ни стар ство, те у овом по гле ду ма те ри ја ле, већ то тре ба да учи ни шко ла и над ле жно ми ни стар ство, те у овом по гле ду 
ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
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5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

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-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 Р. М. К, пред сед ни ку оп шти не С. П, да:бра ни дис кри ми на ци је, пре по ру чу је Р. М. К, пред сед ни ку оп шти не С. П, да:

5.1. 5.1. Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре из сво је над ле жно сти ко ји ма ће обез бе ди ти Пре ду зме све нео п ход не рад ње и ме ре из сво је над ле жно сти ко ји ма ће обез бе ди ти 
пре воз до шко ле за Н. П, уче ни цу ОШ „Х. И. М.” у С. П. пре воз до шко ле за Н. П, уче ни цу ОШ „Х. И. М.” у С. П. 

5.2. 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, не кр ши про-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, не кр ши про-
пи се о за бра ни дис кри ми на ци је. пи се о за бра ни дис кри ми на ци је. 

 По треб но је да пред сед ник оп шти не С. П. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав- По треб но је да пред сед ник оп шти не С. П. 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 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.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- 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-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 чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко пред сед ник оп шти не С. П. не по-сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко пред сед ник оп шти не С. П. 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, 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 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-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.фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.
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При ту жба М. Р. про тив СБ С. због дис кри ми на ци је по осно вуПри ту жба М. Р. про тив СБ С. због дис кри ми на ци је по осно ву
ин ва ли ди те та у обла сти здрав стваин ва ли ди те та у обла сти здрав ства

бр. 07-00-65/2015-02 да тум: 17.6.2015.бр. 07-00-65/2015-02 да тум: 17.6.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Р. из С., коју је поднео и име ишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Р. из С., коју је поднео и име 
малолетног сина, Д. Р, особе са инвалидитетом, против Специјалне болнималолетног сина, Д. Р, особе са инвалидитетом, против Специјалне болни    це „С”. це „С”. 

У притужби је наведено да је Д. Р. боравио у овој болници од 25. до 29. децемУ притужби је наведено да је Д. Р. боравио у овој болници од 25. до 29. децем бра 2014. бра 2014. 
године, aли да му није био омогућен приступ просторијама унутар болнице (сале загодине, aли да му није био омогућен приступ просторијама унутар болнице (сале за 
вежбање, собе, базен) и лифт, чиме је Д. Р. дискриминисан на основу инвалидитевежбање, собе, базен) и лифт, чиме је Д. Р. дискриминисан на основу инвалидите та. та. 
У изјашњењу је наведено да је прилаз и приступ већини просторија унутар објекУ изјашњењу је наведено да је прилаз и приступ већини просторија унутар објек та та 
приступачан за особе са инвалидитетом. У току поступка је утврђено да Специјалприступачан за особе са инвалидитетом. У току поступка је утврђено да Специјал на на 
болница „С” није приступачна за особе са инвалидитетом и да Д. Р. током боравболница „С” није приступачна за особе са инвалидитетом и да Д. Р. током борав ка ка 
у овој болници није био омогућен приступ просторијама унутар болнице – базе ну, у овој болници није био омогућен приступ просторијама унутар болнице – базе ну, 
лифту и соби у којој је боравио. Утврђено је и  да Специјална болница „С.” преду-лифту и соби у којој је боравио. Утврђено је и  да Специјална болница „С.” преду-
зизи ма одређене мере ради омогућавања несметаног коришћења просторија унутар ма одређене мере ради омогућавања несметаног коришћења просторија унутар 
овог објекта у којима се пружају различите услуге, особама са инвалидитетом. Поовог објекта у којима се пружају различите услуге, особама са инвалидитетом. По-
ве реница за заштиту равноправности дала је мишљење да је Специјална болни-ве реница за заштиту равноправности дала је мишљење да је Специјална болни-
ца „С.” пропуштањем да обезбеди одговарајући прилаз особама са инвалидите том ца „С.” пропуштањем да обезбеди одговарајући прилаз особама са инвалидите том 
свим просторијама унутар објекта и несметано коришћење свих услуга, извршила свим просторијама унутар објекта и несметано коришћење свих услуга, извршила 
акт дискриминације. Специјалној болници „С.” препоручено је да предузме све неоп-акт дискриминације. Специјалној болници „С.” препоручено је да предузме све неоп-
хoд не мере у циљу спровођења радова и обезбеђивања адекватног приступа свим хoд не мере у циљу спровођења радова и обезбеђивања адекватног приступа свим 
просторијама у којима се налазе заједнички садржаји и пружају услуге, како би особе просторијама у којима се налазе заједнички садржаји и пружају услуге, како би особе 
са инвалидитетом могле на равноправан начин да користе услуге ове болнице.са инвалидитетом могле на равноправан начин да користе услуге ове болнице.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу М. Р. из С., ко ју је под нео у По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу М. Р. из С., ко ју је под нео у 
име свог ма ло лет ног си на Д. Р., про тив Спе ци јал не бол ни це „С.”. У при ту жби је на ве де но:име свог ма ло лет ног си на Д. Р., про тив Спе ци јал не бол ни це „С.”. У при ту жби је на ве де но:

да је Д. Р. не по кре тан на кон по вре де 28. фе бру а ра 2011. го ди не и опе ра ци је, те да је да је Д. Р. не по кре тан на кон по вре де 28. фе бру а ра 2011. го ди не и опе ра ци је, те да је 
ко ри сник ко ли ца;ко ри сник ко ли ца;

да је по ми шље њу ле кар ске ко ми си је Фон да за здрав стве но оси гу ра ње Фи ли ја ле у да је по ми шље њу ле кар ске ко ми си је Фон да за здрав стве но оси гу ра ње Фи ли ја ле у 
Н. упу ћен на ре ха би ли та ци ју у спе ци јал ну бол ни цу Р. Б., на кон че га је би ло ви дљи вих Н. упу ћен на ре ха би ли та ци ју у спе ци јал ну бол ни цу Р. Б., на кон че га је би ло ви дљи вих 
по ма ка у ње го вом здрав стве ном ста њу и опо рав ку;по ма ка у ње го вом здрав стве ном ста њу и опо рав ку;

да га је на кон то га Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње у Н. упу тио  на ре ха би-да га је на кон то га Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње у Н. упу тио  на ре ха би-
ли та ци ју у Спе ци јал ну бол ни цу за не спе ци фич не плућ не бо ле сти „С.” ко ја је у пот пу но-ли та ци ју у Спе ци јал ну бол ни цу за не спе ци фич не плућ не бо ле сти „С.” ко ја је у пот пу но-
сти не а де кват на за опо ра вак и ре ха би ли та ци ју, с об зи ром на ин ва ли ди тет ко ји има;сти не а де кват на за опо ра вак и ре ха би ли та ци ју, с об зи ром на ин ва ли ди тет ко ји има;

да  су у овој бол ни ци бо ра ви ли од 25. до 29. де цем бра и да су бо ра вак мо ра ли да да  су у овој бол ни ци бо ра ви ли од 25. до 29. де цем бра и да су бо ра вак мо ра ли да 
пре ки ну јер бол ни ца ни је при сту пач на осо ба ма са ин ва ли ди те том, с об зи ром да је пре ки ну јер бол ни ца ни је при сту пач на осо ба ма са ин ва ли ди те том, с об зи ром да је 
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при лаз бол ни ци не при сту па чан, као и про сто ри је уну тар бол ни це (са ле за ве жба ње, при лаз бол ни ци не при сту па чан, као и про сто ри је уну тар бол ни це (са ле за ве жба ње, 
со бе, ба зен) и лифт.со бе, ба зен) и лифт.

1.2. 1.2. Уз при ту жбу је под не та ме ди цин ска до ку мен та ци ја Д. Р., ми шље ње Ре пу блич ког фон да Уз при ту жбу је под не та ме ди цин ска до ку мен та ци ја Д. Р., ми шље ње Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње у Н., на осно ву ко јег је Д. Р. упу ћен на ре ха би ли та ци ју у бол ни-за здрав стве но оси гу ра ње у Н., на осно ву ко јег је Д. Р. упу ћен на ре ха би ли та ци ју у бол ни-
цу „С.”, и ви део сни мак бо рав ка Д. Р. у бол ни ци.цу „С.”, и ви део сни мак бо рав ка Д. Р. у бол ни ци.

1.3. 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-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 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 je у то ку по ступ ка за тра женo из ја шњењe Спе ци јал не бол-за бра ни дис кри ми на ци је, па je у то ку по ступ ка за тра женo из ја шњењe Спе ци јал не бол-
ни це „С.”.ни це „С.”.

1.4. 1.4. У из ја шње њу М. Ћ., по моћ ни ка ди рек то ра Спе ци јал не бол ни це „С.”, на ве де но је:У из ја шње њу М. Ћ., по моћ ни ка ди рек то ра Спе ци јал не бол ни це „С.”, на ве де но је:

да је при лаз објек ти ма Спе ци јал не бол ни це „С.” при сту па чан осо ба ма са ин ва ли ди-да је при лаз објек ти ма Спе ци јал не бол ни це „С.” при сту па чан осо ба ма са ин ва ли ди-
те том, од но сно, да по сто је ко се рам пе на свим ула зи ма у објек те;те том, од но сно, да по сто је ко се рам пе на свим ула зи ма у објек те;

да је при ступ ве ћи ни про сто ри ја уну тар објек та Н. за вод (у ко јем је био сме штен Д. Р.) да је при ступ ве ћи ни про сто ри ја уну тар објек та Н. за вод (у ко јем је био сме штен Д. Р.) 
при сту па чан за осо бе са ин ва ли ди те том уз по моћ лиф та и плат фор ми, док је за не ко ли-при сту па чан за осо бе са ин ва ли ди те том уз по моћ лиф та и плат фор ми, док је за не ко ли-
ко про сто ри ја уну тар објек та у то ку про це ду ра јав не на бав ке за пре ме шта ње и мон та жу ко про сто ри ја уну тар објек та у то ку про це ду ра јав не на бав ке за пре ме шта ње и мон та жу 
плат фор ме за пре воз осо ба са ин ва ли ди те том  из објек та С. за вод у обје кат Н. за вод;плат фор ме за пре воз осо ба са ин ва ли ди те том  из објек та С. за вод у обје кат Н. за вод;

да су лиф то ви при ла го ђе ни осо ба ма са ин ва ли ди те том и мо гу не сме та но да их ко ри сте;да су лиф то ви при ла го ђе ни осо ба ма са ин ва ли ди те том и мо гу не сме та но да их ко ри сте;

да у објек ту Н. за вод по сто је со бе ко је су при ла го ђе не осо ба ма са ин ва ли ди те том, да у објек ту Н. за вод по сто је со бе ко је су при ла го ђе не осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
вра та су до вољ но ши ро ка за не сме тан про лаз ин ва лид ских ко ли ца, ку па ти ла у со ба-вра та су до вољ но ши ро ка за не сме тан про лаз ин ва лид ских ко ли ца, ку па ти ла у со ба-
ма има ју сва по треб на по ма га ла за по тре бе осо ба са ин ва ли ди те том;ма има ју сва по треб на по ма га ла за по тре бе осо ба са ин ва ли ди те том;

да је спу шта ње и по ди за ње осо ба са ин ва ли ди те том у ба зен и из ба зе на омо гу ће но да је спу шта ње и по ди за ње осо ба са ин ва ли ди те том у ба зен и из ба зе на омо гу ће но 
упо тре бом спе ци јал не ди за ли це.упо тре бом спе ци јал не ди за ли це.

1.5. 1.5. Уз из ја шње ње су до ста вље не фо то гра фи је при ла за објек та, лиф та и ба зе на, као и фо то-Уз из ја шње ње су до ста вље не фо то гра фи је при ла за објек та, лиф та и ба зе на, као и фо то-
ко пи ја из ме на и до пу на пла на на бав ке за 2015. го ди ну.ко пи ја из ме на и до пу на пла на на бав ке за 2015. го ди ну.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. На осно ву на во да при ту жбе и до ка за ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу утвр ђе но је да је На осно ву на во да при ту жбе и до ка за ко ји су до ста вље ни уз при ту жбу утвр ђе но је да је 
Д. Р., де те са ин ва ли ди те том и ко ри сник ко ли ца, по од лу ци Ре пу блич ког фон да за здрав-Д. Р., де те са ин ва ли ди те том и ко ри сник ко ли ца, по од лу ци Ре пу блич ког фон да за здрав-
стве но оси гу ра ње у Н. упу ћен на ре фа би ли та ци ју у Спе ци јал ну бол ни цу „С.”. У овој бол-стве но оси гу ра ње у Н. упу ћен на ре фа би ли та ци ју у Спе ци јал ну бол ни цу „С.”. У овој бол-
ни ци бо ра вио је од 25. до 29. де цем бра 2014. го ди не.ни ци бо ра вио је од 25. до 29. де цем бра 2014. го ди не.

2.2. 2.2. Уви дом у ви део сни мак ко ји је до ста вљен уз при ту жбу, утвр ђе но је да Д. Р. у то ку бо-Уви дом у ви део сни мак ко ји је до ста вљен уз при ту жбу, утвр ђе но је да Д. Р. у то ку бо-
рав ка у Спе ци јал ној бол ни ци „С.” ни је био омо гу ћен при ступ про сто ри ја ма уну тар овог рав ка у Спе ци јал ној бол ни ци „С.” ни је био омо гу ћен при ступ про сто ри ја ма уну тар овог 
објек та – ба зе ну, лиф ту и со би у ко јој је бо ра вио. Утвр ђе но је да Д. ни је имао при ступ објек та – ба зе ну, лиф ту и со би у ко јој је бо ра вио. Утвр ђе но је да Д. ни је имао при ступ 
про сто ри ја ма уну тар овог објек та (са ла ма за ве жба ње), јер ар хи тек тон ске ба ри је ре про сто ри ја ма уну тар овог објек та (са ла ма за ве жба ње), јер ар хи тек тон ске ба ри је ре 
ни су пре ва зи ђе не по ста вља њем рам пи. Та ко ђе, лифт ни је при ла го ђен, с об зи ром да ни су пре ва зи ђе не по ста вља њем рам пи. Та ко ђе, лифт ни је при ла го ђен, с об зи ром да 
су Д. пра ти о ци из хо тел ске со бе сте пе ни ца ма но си ли и спу шта ли у ко ли ци ма. При лаз су Д. пра ти о ци из хо тел ске со бе сте пе ни ца ма но си ли и спу шта ли у ко ли ци ма. При лаз 
ба зе ну је не при сту па чан, не по сто је др жа чи или по себ на ди за ли ца за осо бе са ин ва-ба зе ну је не при сту па чан, не по сто је др жа чи или по себ на ди за ли ца за осо бе са ин ва-
ли ди те том, већ су Д. пра ти о ци узи ма ли из ко ли ца и спу шта ли у ба зен.  Со ба у ко јој је ли ди те том, већ су Д. пра ти о ци узи ма ли из ко ли ца и спу шта ли у ба зен.  Со ба у ко јој је 
бо ра вио Д. ни је при ла го ђе на за бо ра вак и кре та ње осо бе ко ја је ко ри сник ко ли ца, не бо ра вио Д. ни је при ла го ђе на за бо ра вак и кре та ње осо бе ко ја је ко ри сник ко ли ца, не 
по сто ји мо гућ ност би ло ка квог кре та ња уну тар со бе, ни ти је у ко ли ци ма мо гућ при лаз по сто ји мо гућ ност би ло ка квог кре та ња уну тар со бе, ни ти је у ко ли ци ма мо гућ при лаз 
и ко ри шће ње ку па ти ла.и ко ри шће ње ку па ти ла.
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2.3. 2.3. На осно ву на во да из из ја шње ња и до ка за су до ста вље ни утвр ђе но је да Спе ци јал на бол-На осно ву на во да из из ја шње ња и до ка за су до ста вље ни утвр ђе но је да Спе ци јал на бол-
ни ца „С.” пред у зи ма од ре ђе не ме ре у ци љу обез бе ђи ва ња при сту пач но сти објек та осо-ни ца „С.” пред у зи ма од ре ђе не ме ре у ци љу обез бе ђи ва ња при сту пач но сти објек та осо-
ба ма са ин ва ли ди те том. На и ме, из фо то ко пи је из ме не и до пу не пла на на бав ке за 2015. ба ма са ин ва ли ди те том. На и ме, из фо то ко пи је из ме не и до пу не пла на на бав ке за 2015. 
го ди ну утвр ђе но је да је бол ни ца, у одељ ку услу ге, до да ла но ве на бав ке ра ди при ла го-го ди ну утвр ђе но је да је бол ни ца, у одељ ку услу ге, до да ла но ве на бав ке ра ди при ла го-
ђа ва ња лиф то ва осо ба ма са ин ва ли ди те том, у из но су од 510.000,00 ди на ра, као и ра ди ђа ва ња лиф то ва осо ба ма са ин ва ли ди те том, у из но су од 510.000,00 ди на ра, као и ра ди 
при ла го ђа ва ња по јед них про сто ри ја уну тар објек та – пре ме шта њем плат фор ме за осо-при ла го ђа ва ња по јед них про сто ри ја уну тар објек та – пре ме шта њем плат фор ме за осо-
бе са ин ва ли ди те том, у из но су од 390.000,00 ди на ра. На осно ву фо то ко пи ја фо то гра фи ја бе са ин ва ли ди те том, у из но су од 390.000,00 ди на ра. На осно ву фо то ко пи ја фо то гра фи ја 
утвр ђе но је да је при лаз објек ту при сту па чан за осо бе са ин ва ли ди те том (ко са рам па на утвр ђе но је да је при лаз објек ту при сту па чан за осо бе са ин ва ли ди те том (ко са рам па на 
ула зу у обје кат), док је ко ри шће ње ба зе на омо гу ће но упо тре бом по себ не ди за ли це.ула зу у обје кат), док је ко ри шће ње ба зе на омо гу ће но упо тре бом по себ не ди за ли це.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 са др жа не у при ту жби и из ја шње њу, до ка зе ко ји су до ста вље ни то ком ла је у ви ду на во де са др жа не у при ту жби и из ја шње њу, до ка зе ко ји су до ста вље ни то ком 
по ступ ка, 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 ступ ка, као и ре ле вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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.ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти.

3.3. 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 29. 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 29. 
ма ја 2009. го ди не ра ти фи ко ва ла УН Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, чи ји ма ја 2009. го ди не ра ти фи ко ва ла УН Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, чи ји 
је циљ 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 је циљ 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 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. Ра ти фи ка ци јом ове кон вен ци је, Ср би ја се оба ве за ла да пред у зи-уро ђе ног до сто јан ства. Ра ти фи ка ци јом ове кон вен ци је, Ср би ја се оба ве за ла да пред у зи-
ма од го ва ра ју ће ме ре да осо ба ма са ин ва ли ди те том обез бе ди при сту пач ност фи зич ког ма од го ва ра ју ће ме ре да осо ба ма са ин ва ли ди те том обез бе ди при сту пач ност фи зич ког 
окру же ња, рав но прав но са дру ги ма, у ци љу са мо стал ног жи во та и пу ног уче шћа осо ба окру же ња, рав но прав но са дру ги ма, у ци љу са мо стал ног жи во та и пу ног уче шћа осо ба 
са ин ва ли ди те том у свим сфе ра ма жи во та. Те ме ре, из ме ђу оста лог, укљу чу ју иден ти фи-са ин ва ли ди те том у свим сфе ра ма жи во та. Те ме ре, из ме ђу оста лог, укљу чу ју иден ти фи-
ко ва ње и укла ња ње ба ри је ра ко је оме та ју или оте жа ва ју при ступ згра да ма, пу те ви ма, ко ва ње и укла ња ње ба ри је ра ко је оме та ју или оте жа ва ју при ступ згра да ма, пу те ви ма, 
пре во зним сред стви ма и дру гим објек ти ма у за тво ре ном и отво ре ном про сто ру. Ре пу-пре во зним сред стви ма и дру гим објек ти ма у за тво ре ном и отво ре ном про сто ру. Ре пу-
бли ка Ср би ја се, та ко ђе, оба ве за ла да ће пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре да утвр ди, про-бли ка Ср би ја се, та ко ђе, оба ве за ла да ће пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре да утвр ди, про-
мо ви ше и пра ти ми ни мал не стан дар де и смер ни це за при сту пач ност обје ка та и услу га мо ви ше и пра ти ми ни мал не стан дар де и смер ни це за при сту пач ност обје ка та и услу га 
ко је су отво ре не, од но сно, ко је сто је на рас по ла га њу јав но сти.ко је су отво ре не, од но сно, ко је сто је на рас по ла га њу јав но сти.

3.4. 3.4. Од по себ ног зна ча ја за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том је су Стан дард на пра ви ла УН о Од по себ ног зна ча ја за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том је су Стан дард на пра ви ла УН о 
из јед на ча ва њу мо гућ но сти за осо бе са ин ва ли ди те том из 1993. го ди не, ко је је Ре пу бли-из јед на ча ва њу мо гућ но сти за осо бе са ин ва ли ди те том из 1993. го ди не, ко је је Ре пу бли-



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  343

ка Ср би ја при хва ти ла 1995. го ди не. Иако ова пра ви ла ни су прав но оба ве зу ју ћа, по сто ји ка Ср би ја при хва ти ла 1995. го ди не. Иако ова пра ви ла ни су прав но оба ве зу ју ћа, по сто ји 
мо рал на и по ли тич ка оба ве за др жа ва чла ни ца УН да их спро во де. Свр ха стан дард них мо рал на и по ли тич ка оба ве за др жа ва чла ни ца УН да их спро во де. Свр ха стан дард них 
пра ви ла је сте да обез бе де да осо бе са ин ва ли ди те том ужи ва ју иста пра ва и оба ве зе као пра ви ла је сте да обез бе де да осо бе са ин ва ли ди те том ужи ва ју иста пра ва и оба ве зе као 
и оста ли чла но ви дру штва, у че му по се бан зна чај има и при сту пач ност фи зич ког окру же-и оста ли чла но ви дру штва, у че му по се бан зна чај има и при сту пач ност фи зич ког окру же-
ња. На и ме, да би се по сти гла при сту пач ност, по треб но је да се про јек то ва ње и из град ња ња. На и ме, да би се по сти гла при сту пач ност, по треб но је да се про јек то ва ње и из град ња 
фи зич ког окру же ња пла ни ра ју од по чет ка са мог про це са, уз кон сул та ци је ор га ни за ци ја фи зич ког окру же ња пла ни ра ју од по чет ка са мог про це са, уз кон сул та ци је ор га ни за ци ја 
осо ба са ин ва ли ди те том у ини ци јал ној фа зи пла ни ра ња, од но сно, у фа зи пла ни ра ња и осо ба са ин ва ли ди те том у ини ци јал ној фа зи пла ни ра ња, од но сно, у фа зи пла ни ра ња и 
из град ње јав них обје ка та у ло кал ним за јед ни ца ма.из град ње јав них обје ка та у ло кал ним за јед ни ца ма.

3.5. 3.5. Устав Ре пу бли ке Ср би је про пи су је да је за бра ње на дис кри ми на ци ја, не по сред на или по-Устав Ре пу бли ке Ср би је про пи су је да је за бра ње на 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, 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 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.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. 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-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 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-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, док чл. 6. про пи су је да не по сред на дис кри ми на-сти, од но сно за бра ну дис кри ми на ци је, док чл. 6. про пи су 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 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 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 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 бом чл. 17. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да сва-по ло жај. Од ред бом чл. 17. ст. 2. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је про пи са но је да сва-
ко има пра во на јед нак при ступ објек ти ма у јав ној упо тре би, као и јав ним по вр ши на ма ко има пра во на јед нак при ступ објек ти ма у јав ној упо тре би, као и јав ним по вр ши на ма 
(пар ко ви, тр го ви, ули це, пе шач ки пре ла зи и дру ге јав не са о бра ћај ни це и сл), у скла ду са (пар ко ви, тр го ви, ули це, пе шач ки пре ла зи и дру ге јав не са о бра ћај ни це и сл), у скла ду са 
за ко ном. Овом пра ву ко ре спон ди ра ду жност над ле жних ор га на јав не вла сти да пре ду-за ко ном. Овом пра ву ко ре спон ди ра ду жност над ле жних ор га на јав не вла сти да пре ду-
зму ме ре ра ди укла ња ња ба ри је ра ко је осо ба ма са ин ва ли ди те том оме та ју или оте жа-зму ме ре ра ди укла ња ња ба ри је ра ко је осо ба ма са ин ва ли ди те том оме та ју или оте жа-
ва ју при ступ објек ти ма и по вр ши на ма у јав ној упо тре би, што је са мо је дан од еле ме на та ва ју при ступ објек ти ма и по вр ши на ма у јав ној упо тре би, што је са мо је дан од еле ме на та 
ши рег пра ва на при ступ, ко је под ра зу ме ва да осо бе са ин ва ли ди те том има ју јед на ке мо-ши рег пра ва на при ступ, ко је под ра зу ме ва да осо бе са ин ва ли ди те том има ју јед на ке мо-
гућ но сти да ужи ва ју људ ска пра ва и сло бо де, као и све дру ге осо бе. Од ред бом чл. 26. ст. гућ но сти да ужи ва ју људ ска пра ва и сло бо де, као и све дру ге осо бе. Од ред бом чл. 26. ст. 
1. про пи са но је да дис кри ми на ци ја по сто ји ако се по сту па су прот но на че лу по што ва ња 1. про пи са но је да дис кри ми на ци ја по сто ји ако се по сту па су прот 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-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, док је ст. 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, док је ст. 
2. од ре ђе но да се на чин оства ри ва ња и за шти та пра ва осо ба са ин ва ли ди те том уре ђу је 2. од ре ђе но да се на чин оства ри ва ња и за шти та пра ва осо ба са ин ва ли ди те том уре ђу је 
по себ ним за ко ном.по себ ним за ко ном.

3.7. 3.7. За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, по ред то га што уре ђу је За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, по ред то га што уре ђу је 
оп шти ре жим за бра не дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та, про пи су је и по се бан оп шти ре жим за бра не дис кри ми на ци је на осно ву ин ва ли ди те та, про пи су је и по се бан 
слу чај дис кри ми на ци је у ве зи са пру жа њем услу га и ко ри шће њем обје ка та и по вр ши на. слу чај дис кри ми на ци је у ве зи са пру жа њем услу га и ко ри шће њем обје ка та и по вр ши на. 
На и ме, од ред бом чл. 13. ст. 1. из ри чи то је за бра ње на дис кри ми на ци ја на осно ву ин ва-На и ме, од ред бом чл. 13. ст. 1. из ри чи то је за бра ње на дис кри ми на ци ја на осно ву ин ва-
ли ди те та у по гле ду при сту па објек ти ма у јав ној упо тре би и јав ним по вр ши на ма. По ред ли ди те та у по гле ду при сту па објек ти ма у јав ној упо тре би и јав ним по вр ши на ма. По ред 
то га, од ред бом чл. 16. овог за ко на про пи са но је да су вла сник објек та у јав ној упо тре би, то га, од ред бом чл. 16. овог за ко на про пи са но је да су вла сник објек та у јав ној упо тре би, 
као и јав но пред у зе ће над ле жно за одр жа ва ње јав них по вр ши на, ду жни да обез бе де као и јав но пред у зе ће над ле жно за одр жа ва ње јав них по вр ши на, ду жни да обез бе де 
при ступ објек ту у јав ној упо тре би, од но сно, јав ној по вр ши ни свим осо ба ма са ин ва ли-при ступ објек ту у јав ној упо тре би, од но сно, јав ној по вр ши ни свим осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, без об зи ра на вр сту и сте пен њи хо вог ин ва ли ди те та.ди те том, без об зи ра на вр сту и сте пен њи хо вог ин ва ли ди те та.

3.8. 3.8. Стра те ги јом уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји уста но-Стра те ги јом уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји уста но-
вље ни су пла но ви ак тив но сти свих дру штве них ак те ра у Ре пу бли ци Ср би ји. Ци ље ви Стра-вље ни су пла но ви ак тив но сти свих дру штве них ак те ра у Ре пу бли ци Ср би ји. Ци ље ви Стра-
те ги је уста но вље ни су за пе ри од од 2007-2015. го ди не, те по се бан циљ 13. на ла же да се те ги је уста но вље ни су за пе ри од од 2007-2015. го ди не, те по се бан циљ 13. на ла же да се 
обез бе ди да сви но ви јав ни и објек ти отво ре ни за јав ност бу ду при сту пач ни за осо бе са обез бе ди да сви но ви јав ни и објек ти отво ре ни за јав ност бу ду при сту пач ни за осо бе са 



344  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

ин ва ли ди те том. Јед на од ме ра за оства ре ње овог ци ља је до след но при ме њи ва ње про-ин ва ли ди те том. Јед на од ме ра за оства ре ње овог ци ља је до след но при ме њи ва ње про-
пи са ко ји пред ви ђа ју оба ве зну при ме ну стан дар да при сту пач но сти, вр ше ње над зо ра над пи са ко ји пред ви ђа ју оба ве зну при ме ну стан дар да при сту пач но сти, вр ше ње над зо ра над 
при ме ном тих про пи са и из ри ца ње санк ци ја пре кр ши о ци ма. Та ко ђе, по себ ним ци љем при ме ном тих про пи са и из ри ца ње санк ци ја пре кр ши о ци ма. Та ко ђе, по себ ним ци љем 
14. ове стра те ги је на ло же на је из ме ђу оста лог, по сте пе на и кон ти ну и ра на адaпта ци ја по-14. ове стра те ги је на ло же на је из ме ђу оста лог, по сте пе на и кон ти ну и ра на адaпта ци ја по-
сто је ћих јав них обје ка та ка ко би по ста ли при сту пач ни за осо бе са ин ва ли ди те том.сто је ћих јав них обје ка та ка ко би по ста ли при сту пач ни за осо бе са ин ва ли ди те том.

3.9. 3.9. Про пис ко ји бли же уре ђу је стан дар де при сту пач но сти за не сме та но кре та ње и при сту-Про пис ко ји бли же уре ђу је стан дар де при сту пач но сти за не сме та но кре та ње и при сту-
па осо ба са ин ва ли ди те том, де ци и ста ри ма је сте Пра вил ник о тех нич ким стан дар ди ма па осо ба са ин ва ли ди те том, де ци и ста ри ма је сте Пра вил ник о тех нич ким стан дар ди ма 
пла ни ра ња, про јек то ва ња и из град ње обје ка та, ко ји ма се оси гу ра ва не сме та но кре та ње пла ни ра ња, про јек то ва ња и из град ње обје ка та, ко ји ма се оси гу ра ва не сме та но кре та ње 
и при ступ осо ба ма са ин ва ли ди те том, де ци и ста рим осо ба ма. Од ред бом чл. 5. ст. 1. и при ступ осо ба ма са ин ва ли ди те том, де ци и ста рим осо ба ма. Од ред бом чл. 5. ст. 1. 
овог пра вил ни ка, про пи са но је, из ме ђу оста лог, да су оба ве зни еле мен ти при сту пач но-овог пра вил ни ка, про пи са но је, из ме ђу оста лог, да су оба ве зни еле мен ти при сту пач но-
сти еле мен ти при сту пач но сти за са вла да ва ње ви син ских раз ли ка, као и еле мен ти при-сти еле мен ти при сту пач но сти за са вла да ва ње ви син ских раз ли ка, као и еле мен ти при-
сту пач но сти крeтaњa и бoрaвкa у прoстoру – стaмбeнe згрaдe и oбjeкти зa jaвнo ко ри-сту пач но сти крeтaњa и бoрaвкa у прoстoру – стaмбeнe згрaдe и oбjeкти зa jaвнo ко ри-
шће ње, док је ста вом 2. истог чла на про пи са но да се оба ве зни еле мен ти при сту пач но-шће ње, док је ста вом 2. истог чла на про пи са но да се оба ве зни еле мен ти при сту пач но-
сти при ме њу ју ода би ром нај по вољ ни јег ре ше ња у од но су на на ме ну. Та ко ђе, од ред бом сти при ме њу ју ода би ром нај по вољ ни јег ре ше ња у од но су на на ме ну. Та ко ђе, од ред бом 
чл. 19. про пи са но је да се код ко ри шће ња по је ди них про сто ри ја у згра да ма, под ра зу ме-чл. 19. про пи са но је да се код ко ри шће ња по је ди них про сто ри ја у згра да ма, под ра зу ме-
ва да сви про ла зи из ме ђу со ба бу ду без пра го ва, од но сно дру гих ви син ских раз ли ка.ва да сви про ла зи из ме ђу со ба бу ду без пра го ва, од но сно дру гих ви син ских раз ли ка.

АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ, ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ДО КА ЗААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ПРИ ТУ ЖБЕ, ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ДО КА ЗА
СА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ САСА АСПЕК ТА АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.10. 3.10. Има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју по треб но је утвр ди ти да ли је Има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју по треб но је утвр ди ти да ли је 
Спе ци јал на бол ни ца „С” обез бе ди ла при ступ објек ту и не сме та но ко ри шће ње свих услу-Спе ци јал на бол ни ца „С” обез бе ди ла при ступ објек ту и не сме та но ко ри шће ње свих услу-
га ко је ова уста но ва пру жа Д. Р, као и свим осо ба ма са ин ва ли ди те том, по себ но они ма га ко је ова уста но ва пру жа Д. Р, као и свим осо ба ма са ин ва ли ди те том, по себ но они ма 
ко је су ко ри сни ци ко ли ца. Са гла сно то ме, пред мет ана ли зе у овом слу ча ју је сте ис пи ти-ко је су ко ри сни ци ко ли ца. Са гла сно то ме, пред мет ана ли зе у овом слу ча ју је сте ис пи ти-
ва ње по сто ја ња дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том у сми слу обез бе ђи ва ња при-ва ње по сто ја ња дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том у сми слу обез бе ђи ва ња при-
сту па објек ти ма у јав ној упо тре би.сту па објек ти ма у јав ној упо тре би.

3.11. 3.11. На осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста-На осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста-
ту је да Д. Р. ни је обез бе ђе на аде кват на при сту пач ност објек ту и услу га ма то ком бо рав ка ту је да Д. Р. ни је обез бе ђе на аде кват на при сту пач ност објек ту и услу га ма то ком бо рав ка 
у бол ни ци „С”, јер ни је мо гао да ко ри сти про сто ри је уну тар објек та у ко ји ма се пру жа ју у бол ни ци „С”, јер ни је мо гао да ко ри сти про сто ри је уну тар објек та у ко ји ма се пру жа ју 
раз ли чи те услу ге (ба зен, са ла за ве жба ње), као и да му ни је би ла аде кват но при сту пач на раз ли чи те услу ге (ба зен, са ла за ве жба ње), као и да му ни је би ла аде кват но при сту пач на 
со ба у ко јој је бо ра вио, с об зи ром да се ове про сто ри је на ла зе на раз ли чи тим ви син ским со ба у ко јој је бо ра вио, с об зи ром да се ове про сто ри је на ла зе на раз ли чи тим ви син ским 
ни во и ма, ко ји су са вла да ни са мо сте пе ни ца ма, а ко ри шће ње лиф та ни је би ло мо гу ће. ни во и ма, ко ји су са вла да ни са мо сте пе ни ца ма, а ко ри шће ње лиф та ни је би ло мо гу ће. 
Има ју ћи то у ви ду, мо же се кон ста то ва ти да су со ба у ко јој је бо ра вио, као и про сто ри је у Има ју ћи то у ви ду, мо же се кон ста то ва ти да су со ба у ко јој је бо ра вио, као и про сто ри је у 
ко ји ма су се пру жа ле услу ге ко је су му би ле нео п ход не, не при сту пач не осо ба ма са ин ва-ко ји ма су се пру жа ле услу ге ко је су му би ле нео п ход не, не при сту пач не осо ба ма са ин ва-
ли ди те том ко је ко ри сте ко ли ца или се оте жа но кре ћу. По ред то га, Спе ци јал на бол ни ца ли ди те том ко је ко ри сте ко ли ца или се оте жа но кре ћу. По ред то га, Спе ци јал на бол ни ца 
„С” у из ја шње њу ни је ни оспо ри ла на во де из при ту жбе у по гле ду при сту пач но сти и до-„С” у из ја шње њу ни је ни оспо ри ла на во де из при ту жбе у по гле ду при сту пач но сти и до-
ступ но сти свих услу га у овој уста но ви Д. Р.ступ но сти свих услу га у овој уста но ви Д. Р.

3.12. 3.12. То ком по ступ ка је утвр ђе но да Спе ци јал на бол ни ца „С” пред у зи ма од ре ђе не ме ре ра ди То ком по ступ ка је утвр ђе но да Спе ци јал на бол ни ца „С” пред у зи ма од ре ђе не ме ре ра ди 
омо гу ћа ва ња не сме та ног ко ри шће ња про сто ри ја уну тар овог објек та у ко ји ма се пру жа-омо гу ћа ва ња не сме та ног ко ри шће ња про сто ри ја уну тар овог објек та у ко ји ма се пру жа-
ју раз ли чи те услу ге осо ба ма са ин ва ли ди те том. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ју раз ли чи те услу ге осо ба ма са ин ва ли ди те том. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти 
по др жа ва пред у зи ма ње ових ме ра, али ујед но ука зу је да је нео п ход но да у што кра ћем по др жа ва пред у зи ма ње ових ме ра, али ујед но ука зу је да је нео п ход но да у што кра ћем 
пе ри о ду Спе ци јал на бол ни ца „С” у пот пу но сти при ла го ди и омо гу ћи при сту пач ност це-пе ри о ду Спе ци јал на бол ни ца „С” у пот пу но сти при ла го ди и омо гу ћи при сту пач ност це-
ло куп ног објек та и свих про сто ри ја уну тар бол ни це осо ба ма са ин ва ли ди те том, по себ-ло куп ног објек та и свих про сто ри ја уну тар бол ни це осо ба ма са ин ва ли ди те том, по себ-
но они ма ко је су ко ри сни ци ко ли ца. До дат но, има ју ћи у ви ду да ова уста но ва оба вља но они ма ко је су ко ри сни ци ко ли ца. До дат но, има ју ћи у ви ду да ова уста но ва оба вља 
здрав стве ну де лат но сти и то у обла сти пре вен ци је, ди јаг но сти ке, ле че ња и ре ха би ли-здрав стве ну де лат но сти и то у обла сти пре вен ци је, ди јаг но сти ке, ле че ња и ре ха би ли-
та ци је не спе ци фич них плућ них и оста лих ин тер ни стич ких обо ље ња и не у ро-ми шић них та ци је не спе ци фич них плућ них и оста лих ин тер ни стич ких обо ље ња и не у ро-ми шић них 
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обо ље ња код де це и од ра слих (чл. 14. Ста ту та бол ни це), По ве ре ни ца за за шти ту рав-обо ље ња код де це и од ра слих (чл. 14. Ста ту та бол ни це), По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти ука зу је да је не при хва тљи во да услу ге и са др жа ји ко је пру жа ова бол ни ца но прав но сти ука зу је да је не при хва тљи во да услу ге и са др жа ји ко је пру жа ова бол ни ца 
ни су до ступ ни сви ма, јер осо бе са ин ва ли ди те том још увек не мо гу у пот пу но сти не сме-ни су до ступ ни сви ма, јер осо бе са ин ва ли ди те том још увек не мо гу у пот пу но сти не сме-
та но да их ко ри сте.та но да их ко ри сте.

3.13. 3.13. Има ју ћи у ви ду на ве де не чи ње ни це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да Има ју ћи у ви ду на ве де не чи ње ни це, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да 
је про пу шта ње Спе ци јал не бол ни це „С” да обез бе ди при сту пач ност про сто ри ја уну тар је про пу шта ње Спе ци јал не бол ни це „С” да обез бе ди при сту пач ност про сто ри ја уну тар 
објек та у ко ји ма се пру жа ју услу ге, до ве ло до не по сред не дис кри ми на ци је Д. Р, као и објек та у ко ји ма се пру жа ју услу ге, до ве ло до не по сред не дис кри ми на ци је Д. Р, као и 
свих осо ба са ин ва ли ди те том, по себ но оних ко је ко ри сте ко ли ца или се оте жа но кре-свих осо ба са ин ва ли ди те том, по себ но оних ко је ко ри сте ко ли ца или се оте жа но кре-
ћу. По сле ди це овог про пу шта ња огле да ју се у огра ни ча ва њу мо гућ но сти осо ба ма са ин-ћу. По сле ди це овог про пу шта ња огле да ју се у огра ни ча ва њу мо гућ но сти осо ба ма са ин-
ва ли ди те том да под јед на ким усло ви ма има ју при ступ овом објек ту и ко ри сте ње го ве ва ли ди те том да под јед на ким усло ви ма има ју при ступ овом објек ту и ко ри сте ње го ве 
услу ге. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да при сту пач ност пред ста-услу ге. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да при сту пач ност пред ста-
вља је дан од основ них пред у сло ва за јед на ко уче шће осо ба са ин ва ли ди те том у свим вља је дан од основ них пред у сло ва за јед на ко уче шће осо ба са ин ва ли ди те том у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та. Про пу шта њем Спе ци јал не бол ни це „С” да обе зе бе ди обла сти ма дру штве ног жи во та. Про пу шта њем Спе ци јал не бол ни це „С” да обе зе бе ди 
од го ва ра ју ћи при лаз свим за јед нич ким про сто ри ја ма за осо бе са ин ва ли ди те том, ове од го ва ра ју ћи при лаз свим за јед нич ким про сто ри ја ма за осо бе са ин ва ли ди те том, ове 
осо бе су оне мо гу ће не да се у уста но ви сло бод но кре ћу и ко ри сте све ње не услу ге. Ти ме осо бе су оне мо гу ће не да се у уста но ви сло бод но кре ћу и ко ри сте све ње не услу ге. Ти ме 
се осо бе са ин ва ли ди те том до во де у у не рав но пра ван по ло жај у од но су на све оста ле се осо бе са ин ва ли ди те том до во де у у не рав но пра ван по ло жај у од но су на све оста ле 
осо бе ко је су ко ри сни ци услу га бол ни це, јер ни су у мо гућ но сти да на рав но пра ван на чин осо бе ко је су ко ри сни ци услу га бол ни це, јер ни су у мо гућ но сти да на рав но пра ван на чин 
ко ри сте све ње не услу ге.ко ри сте све ње не услу ге.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Спе ци јал на бол ни це „С” про пу сти ла је да пре ду зме ме ре ка ко би обез бе ди ла од го ва ра ју ћи Спе ци јал на бол ни це „С” про пу сти ла је да пре ду зме ме ре ка ко би обез бе ди ла од го ва ра ју ћи 
при лаз свим про сто ри ја ма уну тар објек та и не сме та но ко ри шће ње свих услу га ко је ова уста но-при лаз свим про сто ри ја ма уну тар објек та и не сме та но ко ри шће ње свих услу га ко је ова уста но-
ва пру жа, чи ме је дис кри ми ни са ла Д. Р. и све осо бе са ин ва ли ди те том, по себ но оне ко је ко ри-ва пру жа, чи ме је дис кри ми ни са ла Д. Р. и све осо бе са ин ва ли ди те том, по себ но оне ко је ко ри-
сте ко ли ца или се оте жа но кре ћу.сте ко ли ца или се оте жа но кре ћу.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Спе ци јал ној бол ни ци „С” да пре ду зме По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је Спе ци јал ној бол ни ци „С” да пре ду зме 
све нео пхoдне ме ре у ци љу спро во ђе ња ра до ва и обез бе ђи ва ња аде кват ног при сту па свим све нео пхoдне ме ре у ци љу спро во ђе ња ра до ва и обез бе ђи ва ња аде кват ног при сту па свим 
про сто ри ја ма у ко ји ма се на ла зе за јед нич ки са др жа ји и пру жа ју услу ге, ка ко би осо бе са ин ва-про сто ри ја ма у ко ји ма се на ла зе за јед нич ки са др жа ји и пру жа ју услу ге, ка ко би осо бе са ин ва-
ли ди те том мо гле на рав но пра ван на чин да ко ри сте услу ге ове бол ни це.ли ди те том мо гле на рав но пра ван на чин да ко ри сте услу ге ове бол ни це.

По треб но је да Спе ци јал на бол ни ца „С” оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти По треб но је да Спе ци јал на бол ни ца „С” 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 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.ми шље ња са пре по ру ком.

Уко ли ко Спе ци јал на бол ни ца „С” не по сту пи по пре по ру ци у ро ку од 30 да на, би ће до не то Уко ли ко Спе ци јал на бол ни ца „С” 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-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 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 ства јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.пре ко сред ства јав ног ин фор ми са ња и на дру ги по го дан на чин.

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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. њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та. 
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Притужба Д. Ј. Ч. у име Ј. из Н. С. због дискриминације по основу Притужба Д. Ј. Ч. у име Ј. из Н. С. због дискриминације по основу 
инвалидитета у постпуку здравствене заштите инвалидитета у постпуку здравствене заштите 

бр. 07-00-270/2015-02 датум: 10.9.2015.бр. 07-00-270/2015-02 датум: 10.9.2015.

МишљењеМишљење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Ј, коју је у његово име ишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Ј, коју је у његово име 
поднела мајка Д. Ј. Ч. У притужби је наведено да И. Ј. има сметње у развоју, поднела мајка Д. Ј. Ч. У притужби је наведено да И. Ј. има сметње у развоју, 

да јe покушао да добије лекарско уверење ради уписа у средњу школу за дизајн „Б. да јe покушао да добије лекарско уверење ради уписа у средњу школу за дизајн „Б. 
Ш.” из Н. С., смер техничар графичког дизајна. Др М. П., специјалисткиња медицине Ш.” из Н. С., смер техничар графичког дизајна. Др М. П., специјалисткиња медицине 
рада у ДЗ Н. С. тражила је додатне прегледе и тестирања, пре прегледа и издавања рада у ДЗ Н. С. тражила је додатне прегледе и тестирања, пре прегледа и издавања 
уверења. Поред тога, психолошкиња у Служби здравствене заштите радника, након уверења. Поред тога, психолошкиња у Служби здравствене заштите радника, након 
прегледа, у посебној рубрици лекарског уверења написала је „Не може да похађа прегледа, у посебној рубрици лекарског уверења написала је „Не може да похађа 
средњу школу по редовном систему школовања. Саветује се упис у школу „М. П.” средњу школу по редовном систему школовања. Саветује се упис у школу „М. П.” 
по програму предвиђеном за његове могућности, најбоље манипулативне вештине по програму предвиђеном за његове могућности, најбоље манипулативне вештине 
– грнчарство, ткање и сл.” У изјашњењу др О. Н., начелнице Службе здравствене – грнчарство, ткање и сл.” У изјашњењу др О. Н., начелнице Службе здравствене 
заштите радника наведено је да је И. Ј. напустио Дом здравља пре него што је обавио заштите радника наведено је да је И. Ј. напустио Дом здравља пре него што је обавио 
све прегледе који су потребни за добијање лекарског уверења, те да лекарско уверење све прегледе који су потребни за добијање лекарског уверења, те да лекарско уверење 
још није издато, као и да је требало да обави све прегледе и приложи постојећу још није издато, као и да је требало да обави све прегледе и приложи постојећу 
медицинску документацију како би се поступак издавања лекарског уверења замедицинску документацију како би се поступак издавања лекарског уверења за-
вршио. У изјашњењу др М. П. наведено је да је проценила да је неопходно да И. вршио. У изјашњењу др М. П. наведено је да је проценила да је неопходно да И. 
прегледају психолог и неуропсихијатар, како би могла да му изда лекарско уверење, прегледају психолог и неуропсихијатар, како би могла да му изда лекарско уверење, 
а у изјашњењу психолошкиње Љ. М. наведено је да је на основу увида у медицинску а у изјашњењу психолошкиње Љ. М. наведено је да је на основу увида у медицинску 
документацију и психолошког прегледа закључила да И. „не би могао да се укључи у документацију и психолошког прегледа закључила да И. „не би могао да се укључи у 
похађање наставе у средњој школи „Б. Ш”. У току поступка је утврђено да је др М. П. похађање наставе у средњој школи „Б. Ш”. У току поступка је утврђено да је др М. П. 
одбила да изда И. Ј. лекарско уверење о здравственом стању за упис у средњу школу одбила да изда И. Ј. лекарско уверење о здравственом стању за упис у средњу школу 
док не обави прегледе код психолога и неуропсихијатра. Такође је утврђено да је док не обави прегледе код психолога и неуропсихијатра. Такође је утврђено да је 
психолошкиња Љ. М. у свом налазу навела да И. не може да похађа средњу школу психолошкиња Љ. М. у свом налазу навела да И. не може да похађа средњу школу 
у редовном систему образовања. Повереница за заштиту равноправности дала је у редовном систему образовања. Повереница за заштиту равноправности дала је 
мишљење да су ДЗ Н. С., Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве, мишљење да су ДЗ Н. С., Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве, 
др М. П., специјалисткиња медицине рада и психолошкиња Љ. М. прекршили одредбе др М. П., специјалисткиња медицине рада и психолошкиња Љ. М. прекршили одредбе 
Закона о забрани дискриминације, постављањем посебних услова за издавање леЗакона о забрани дискриминације, постављањем посебних услова за издавање ле-
карског уверења, односно, налазом у којем је наведено да не може да похађа редовну карског уверења, односно, налазом у којем је наведено да не може да похађа редовну 
средњу школу. Повереница је препоручила ДЗ Н. С. да мишљење и препоруку средњу школу. Повереница је препоручила ДЗ Н. С. да мишљење и препоруку 
Повереника објави на огласној табли или другом видном месту у просторијама ДЗ Повереника објави на огласној табли или другом видном месту у просторијама ДЗ 
Н. С. и да упути писано извињење И. Ј. због дискриминаторног поступања према Н. С. и да упути писано извињење И. Ј. због дискриминаторног поступања према 
њему. Др М. П. је препоручено да убудуће, у оквиру обављања послова и задатака њему. Др М. П. је препоручено да убудуће, у оквиру обављања послова и задатака 
из своје надлежности, не поставља посебне услове за пружање здравствених услуга из своје надлежности, не поставља посебне услове за пружање здравствених услуга 
који се заснивају на личним својствима пацијената и нису оправдани медицинским који се заснивају на личним својствима пацијената и нису оправдани медицинским 
разлозима, а психолошкињи Љ. М. је препоручено да убудуће не доноси налазе и разлозима, а психолошкињи Љ. М. је препоручено да убудуће не доноси налазе и 
препоруке чија је садржина дискриминаторна и којима се пацијентима неоправдано препоруке чија је садржина дискриминаторна и којима се пацијентима неоправдано 
ускраћује или отежава остварење права из било које области друштвеног живота.ускраћује или отежава остварење права из било које области друштвеног живота.
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1. ТОК ПОСТУПКА1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. 1.1. Повереница за заштиту равноправности примила је 2. јуна 2015. године притужбу, a 15. Повереница за заштиту равноправности примила је 2. јуна 2015. године притужбу, a 15. 
јуна 2015. године допуну притужбе И. Ј, детета са сметњама у развоју, коју је у његово јуна 2015. године допуну притужбе И. Ј, детета са сметњама у развоју, коју је у његово 
име поднела мајка Д. Ј. Ч. име поднела мајка Д. Ј. Ч. 

1.2. 1.2. У притужби је, између осталог, наведено:У притужби је, између осталог, наведено:

да И. Ј. жели да упише средњу школу за дизајн „Б. Ш.” у Н. С. и да му је за упис у ову да И. Ј. жели да упише средњу школу за дизајн „Б. Ш.” у Н. С. и да му је за упис у ову 
школу потребнo лекарско уверење које би потврдило да није далтониста и да „школу потребнo лекарско уверење које би потврдило да није далтониста и да „има у има у 
функцији руке, ноге и кичмуфункцији руке, ноге и кичму”;”;

да је 26. маја 2015. године са оцем отишао у Дом здравља Н. С. – Л., да је уплатио да је 26. маја 2015. године са оцем отишао у Дом здравља Н. С. – Л., да је уплатио 
таксу за добијање лекарског уверења, да је лекарка офталмолошкиња прегледала И. и таксу за добијање лекарског уверења, да је лекарка офталмолошкиња прегледала И. и 
обавестила оца да је са видом све у реду, али је на крају прегледа у извештају написала обавестила оца да је са видом све у реду, али је на крају прегледа у извештају написала 
„недовољна комуникација”недовољна комуникација”. Након тога, др М., офталмолошкиња отишла је у ординацију . Након тога, др М., офталмолошкиња отишла је у ординацију 
др М. П. која је убрзо прозвала И. Ј. и његовог оца и саопштила им да не може да прегледа др М. П. која је убрзо прозвала И. Ј. и његовог оца и саопштила им да не може да прегледа 
И. и да му изда лекарско уверење, као и да има право да тражи додатне прегледе и И. и да му изда лекарско уверење, као и да има право да тражи додатне прегледе и 
тестирање;тестирање;

да је др М. П. упутила И. и његовог оца да сутра дођу у Дом здравља на „да је др М. П. упутила И. и његовог оца да сутра дођу у Дом здравља на „комисију и комисију и 
тестирањетестирање”;”;

да је на инсинуацију др М. П. да ће И. уписати школу за образовање деце са сметњама да је на инсинуацију др М. П. да ће И. уписати школу за образовање деце са сметњама 
у развоју и инвалидитетом ШОСО „М. П.”, И. отац објаснио да је И. похађао ОШ „С. М.” у развоју и инвалидитетом ШОСО „М. П.”, И. отац објаснио да је И. похађао ОШ „С. М.” 
у редовном одељењу, да му је мишљењем интер-ресорне комисије одобрен лични у редовном одељењу, да му је мишљењем интер-ресорне комисије одобрен лични 
пратилац за средњу школу, те да намерава да упише школу за дизајн;пратилац за средњу школу, те да намерава да упише школу за дизајн;

да иако ју је И. отац поново замолио да прегледа И., др М. П. одговорила да „да иако ју је И. отац поново замолио да прегледа И., др М. П. одговорила да „када то када то 
већ сви одобравају онда Вам не треба моје мишљење. А ја га не дам без додатних већ сви одобравају онда Вам не треба моје мишљење. А ја га не дам без додатних 
испитивања. Дођите сутра и донесите сву медицинску документацијуиспитивања. Дођите сутра и донесите сву медицинску документацију”;”;

да је др М. П. у овом разговору била дрска и да је дискриминисала И. својим понашањем да је др М. П. у овом разговору била дрска и да је дискриминисала И. својим понашањем 
и одбијањем да га прегледа и изда му лекарско уверење;и одбијањем да га прегледа и изда му лекарско уверење;

да су два дана касније, 28. маја 2015. године, родитељи дошли са И. код особе која је у да су два дана касније, 28. маја 2015. године, родитељи дошли са И. код особе која је у 
том тренутку замењивала начелницу Службе здравствене заштите радника и замолили том тренутку замењивала начелницу Службе здравствене заштите радника и замолили 
је да заједнички реше неспоразум који су имали са лекарком приликом захтева за је да заједнички реше неспоразум који су имали са лекарком приликом захтева за 
издавање лекарског уверења;издавање лекарског уверења;

да их је заменица начелнице информисала да су њене колегинице у праву, односно, да да их је заменица начелнице информисала да су њене колегинице у праву, односно, да 
могу да траже додатна испитивања и да их она у томе подржава, те им је сугерисала да могу да траже додатна испитивања и да их она у томе подржава, те им је сугерисала да 
И. упишу у школу за образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом ШОСО И. упишу у школу за образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом ШОСО 
„М. П.”. „М. П.”. 

1.3. 1.3. У прилогу притужбе достављена је фотокопија фискалног рачуна за издавање лекарског У прилогу притужбе достављена је фотокопија фискалног рачуна за издавање лекарског 
уверења.уверења.

a. У допуни притужби Д. Ј. Ч, између осталог, навела је:a. У допуни притужби Д. Ј. Ч, између осталог, навела је:

да је 2. јуна 2015. године њену породицу телефоном позвала заменица начелнице и да је 2. јуна 2015. године њену породицу телефоном позвала заменица начелнице и 
затражила да доведу дете у Дом здравља на додатна испитивања код психолога и затражила да доведу дете у Дом здравља на додатна испитивања код психолога и 
неуропсихијатра како би добио лекарско уверење за упис у средњу школу; неуропсихијатра како би добио лекарско уверење за упис у средњу школу; 
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да је на питање родитеља због чега се само за њега траже додатна испитивања, да је на питање родитеља због чега се само за њега траже додатна испитивања, 
иако у конкурсу за његову жељену средњу школу нису потребни налази психолога и иако у конкурсу за његову жељену средњу школу нису потребни налази психолога и 
неуропсихијатра, заменица начелнице одговорила да „неуропсихијатра, заменица начелнице одговорила да „она то мора да урадиона то мора да уради”;”;

да је 4. јуна 2015. године отац отишао са И. код психолошкиње у Дом здравља, јер су да је 4. јуна 2015. године отац отишао са И. код психолошкиње у Дом здравља, јер су 
се плашили да не пропусти пријемни испит због непотпуне документације;се плашили да не пропусти пријемни испит због непотпуне документације;

да је психолошкиња на основу медицинске документације и „да је психолошкиња на основу медицинске документације и „грубим покушајемгрубим покушајем” да ” да 
са њим успостави контакт у посебној рубрици лекарског уверења, написала „са њим успостави контакт у посебној рубрици лекарског уверења, написала „Не може Не може 
да похађа средњу школу по редовном систему школовања. Саветује се упис у школу да похађа средњу школу по редовном систему школовања. Саветује се упис у школу 
„М. П.” по програму предвиђеном за његове могућности, најбоље манипулативне „М. П.” по програму предвиђеном за његове могућности, најбоље манипулативне 
вештине – грнчарство, ткање и слично.”вештине – грнчарство, ткање и слично.”;

да преглед код неуропсихијатра нису стигли да обаве, јер му је истекло радно време, да преглед код неуропсихијатра нису стигли да обаве, јер му је истекло радно време, 
а сутрадан нису желели поново да дођу, јер је И. имао заказан пријемни испит у а сутрадан нису желели поново да дођу, јер је И. имао заказан пријемни испит у 
средњој школи за дизајн „Б. Ш.” у Н. С, те су желели да на полагању буде одморан и средњој школи за дизајн „Б. Ш.” у Н. С, те су желели да на полагању буде одморан и 
опуштен; опуштен; 

да је И. полагао пријемни испит у средњој школи за дизајн „Б. Ш.” у Н. С. без лекарског да је И. полагао пријемни испит у средњој школи за дизајн „Б. Ш.” у Н. С. без лекарског 
уверења, због чега је био принуђен да поднесе захтев уписној комисији Јужнобачког уверења, због чега је био принуђен да поднесе захтев уписној комисији Јужнобачког 
округа/лекарској комисији како би И. био уписан по посебној процедури;округа/лекарској комисији како би И. био уписан по посебној процедури;

да су подршку за И. упис у средњу школу за дизајн „Б. Ш.” добили од И. основне да су подршку за И. упис у средњу школу за дизајн „Б. Ш.” добили од И. основне 
школе „С. М.” у Н. С, средње школе за дизајн „Б. Ш.” и Школске управе Н. С;школе „С. М.” у Н. С, средње школе за дизајн „Б. Ш.” и Школске управе Н. С;

да жели да Повереник за заштиту равноправности предузме мере из своје над-да жели да Повереник за заштиту равноправности предузме мере из своје над-
лежности како ни једно друго дете, у сличним околностима, не би било изложено лежности како ни једно друго дете, у сличним околностима, не би било изложено 
понижењу, малтретирању, емотивном исцрпљивању и „понижењу, малтретирању, емотивном исцрпљивању и „стављању у категорију грастављању у категорију гра-
ђана другог реда”ђана другог реда”. . 

1.5. 1.5. У прилогу допуне притужбе достављена је фотокопија лекарског уверења Здравствене У прилогу допуне притужбе достављена је фотокопија лекарског уверења Здравствене 
радне организације бр. 389/2015 и извештај др Р. К., специјалисткиње педијатрије од 10. радне организације бр. 389/2015 и извештај др Р. К., специјалисткиње педијатрије од 10. 
маја 1999. године.маја 1999. године.

1.6. 1.6. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања 
прав но релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За-прав но релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. За-
кона о забрани дискриминацијекона о забрани дискриминације4848, па је у току поступка прибављено изјашњење др О. , па је у току поступка прибављено изјашњење др О. 
Н., начелнице Службе здравствене заштите радника Дома здравља Н. С, др М. П, спе-Н., начелнице Службе здравствене заштите радника Дома здравља Н. С, др М. П, спе-
цијалисткиње медицине рада и Љ. М., дипломиране психолошкиње. цијалисткиње медицине рада и Љ. М., дипломиране психолошкиње. 

1.7. 1.7. У изјашњењима на притужбу и допуну притужбе, начелница Службе здравствене за-У изјашњењима на притужбу и допуну притужбе, начелница Службе здравствене за-
штите радника др О. Н, између осталог, навела је:штите радника др О. Н, између осталог, навела је:

да се И. Ј. 26. маја 2015. године, јавио на шалтер Службе здравствене заштите радника, да се И. Ј. 26. маја 2015. године, јавио на шалтер Службе здравствене заштите радника, 
одељење превентиве, са захтевом да му се изда лекарско уверење о здравственој одељење превентиве, са захтевом да му се изда лекарско уверење о здравственој 
способности за школовање у средњој школи за дизајн, на смеру техничар графичког способности за школовање у средњој школи за дизајн, на смеру техничар графичког 
дизајна;дизајна;

да су за процену здравствене способности И. Ј. и издавање лекарског уверења, спе-да су за процену здравствене способности И. Ј. и издавање лекарског уверења, спе-
цијалисткињи медицине рада потребни и одређени функционални тестови и налази цијалисткињи медицине рада потребни и одређени функционални тестови и налази 
других лекара специјалиста;других лекара специјалиста;

48 „Сл. гласник РС”, бр. 22/09
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да је И. Ј. требало да обави све потребне прегледе и приложи постојећу медицинску да је И. Ј. требало да обави све потребне прегледе и приложи постојећу медицинску 
документацију како би се поступак издавања лекарског уверења завршио;документацију како би се поступак издавања лекарског уверења завршио;

да је И. Ј. напустио Дом здравља пре него што је обавио све прегледе који су потребни да је И. Ј. напустио Дом здравља пре него што је обавио све прегледе који су потребни 
за добијање лекарског уверења, те да лекарско уверење још није издато, али не вољом за добијање лекарског уверења, те да лекарско уверење још није издато, али не вољом 
Службе здравствене заштите радника;Службе здравствене заштите радника;

да нема разлике у приступу деци са сметњама у развоју у односу на децу без сметњи да нема разлике у приступу деци са сметњама у развоју у односу на децу без сметњи 
приликом поступка издавања лекарског уверења за упис у средњу школу за дизајн „Б. Ш.” приликом поступка издавања лекарског уверења за упис у средњу школу за дизајн „Б. Ш.” 
у Н. С. Деца обављају исте прегледе, али у циљу доношења ко начне оцене здравствене у Н. С. Деца обављају исте прегледе, али у циљу доношења ко начне оцене здравствене 
способности за похађање одређене школе, понекад је неопходна додатна медицинска способности за похађање одређене школе, понекад је неопходна додатна медицинска 
документација, у складу са чл. 14. Закона о забрани дискриминације;документација, у складу са чл. 14. Закона о забрани дискриминације;

да доношење закључка и издавање лекарског уверења зависе од времена трајања да доношење закључка и издавање лекарског уверења зависе од времена трајања 
прегледа, али и од достављања потребне медицинске документације. прегледа, али и од достављања потребне медицинске документације. 

1.8. 1.8. Уз изјашњење и допуну изјашњења достављени су следећи докази: 1) изјава др М. П. Уз изјашњење и допуну изјашњења достављени су следећи докази: 1) изјава др М. П. 
начелници др О. Н.; 2) изјава др Д. Ћ. и 3) фотокопија извештаја саветника за заштиту начелници др О. Н.; 2) изјава др Д. Ћ. и 3) фотокопија извештаја саветника за заштиту 
права пацијената М. К. бр. II-5-2/2015-63 од 12. јуна 2015. године.права пацијената М. К. бр. II-5-2/2015-63 од 12. јуна 2015. године.

1.9. 1.9. У изјашњењу на притужбу др М. П, специјалисткиње медицине рада, између осталог, У изјашњењу на притужбу др М. П, специјалисткиње медицине рада, између осталог, 
навела је:навела је:

да И. Ј. није могао да добије лекарско уверење за упис и похађање наставе у средњој да И. Ј. није могао да добије лекарско уверење за упис и похађање наставе у средњој 
школи за дизајн „Б. Ш”, јер није обавио предвиђене прегледе и није доставио тражену школи за дизајн „Б. Ш”, јер није обавио предвиђене прегледе и није доставио тражену 
документацију;документацију;

да је након што је медицинској сестри на пријемном шалтеру Службе здравствене да је након што је медицинској сестри на пријемном шалтеру Службе здравствене 
заштите радника поднео доказ о уплати за добијање лекарског уверења, потврде од заштите радника поднео доказ о уплати за добијање лекарског уверења, потврде од 
изабраног лекара о ранијим и постојећим акутним и хроничним болестима и алергијским изабраног лекара о ранијим и постојећим акутним и хроничним болестима и алергијским 
манифестацијама, започета процедура оцене његове здравствене способности;манифестацијама, започета процедура оцене његове здравствене способности;

да је И. Ј., након прегледа код офталмолошкиње, у пратњи оца дошао у њену ор динацију, да је И. Ј., након прегледа код офталмолошкиње, у пратњи оца дошао у њену ор динацију, 
те је процедуру прегледа започела увидом у приложену медицинску документацију;те је процедуру прегледа започела увидом у приложену медицинску документацију;

да комуникацију са И. није успела да успостави, па је разговор о школи коју жели да упише да комуникацију са И. није успела да успостави, па је разговор о школи коју жели да упише 
водила са његовим оцем. Отац је, у почетку, негирао да постоји било как во „водила са његовим оцем. Отац је, у почетку, негирао да постоји било как во „душевно душевно 
обољењеобољење” или поремећај понашања код детета, међутим, увидом у електронски картон ” или поремећај понашања код детета, међутим, увидом у електронски картон 
и потврду од изабраног лекара И. Ј, утврдила је да је И. „и потврду од изабраног лекара И. Ј, утврдила је да је И. „регистрован поремећај развоја регистрован поремећај развоја 
психе”психе”;

да ју је И. отац, након тога, информисао да је дете похађало ОШ „С. М.” у Н. С. по да ју је И. отац, након тога, информисао да је дете похађало ОШ „С. М.” у Н. С. по 
индивидуалном образовном плану;индивидуалном образовном плану;

да је проценила да је И. неопходно упутити код психолога и неуропсихијатра Службе за да је проценила да је И. неопходно упутити код психолога и неуропсихијатра Службе за 
здравствену заштиту радника, о чему је усмено обавестила његовог оца;здравствену заштиту радника, о чему је усмено обавестила његовог оца;

да је отац И. Ј. 27. маја 2015. године дошао у њену ординацију без детета и тражене да је отац И. Ј. 27. маја 2015. године дошао у њену ординацију без детета и тражене 
документације и захтевао од лекарке да се „документације и захтевао од лекарке да се „само потпише”само потпише” на лекарско уверење,  на лекарско уверење, 
јер по његовом мишљењу дете испуњава посебне здравствене услове наведене у јер по његовом мишљењу дете испуњава посебне здравствене услове наведене у 
конкурсу за упис у жељену школу, чиме је одбио да се настави започета процедура конкурсу за упис у жељену школу, чиме је одбио да се настави започета процедура 
прегледа;прегледа;



350  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

да је процедуру прегледа И. Ј. започела по свим принципима професионалне пракда је процедуру прегледа И. Ј. започела по свим принципима професионалне прак се, те се, те 
да га је упутила на преглед код психолога и неуропсихијатра у складу са протоколарним да га је упутила на преглед код психолога и неуропсихијатра у складу са протоколарним 
процедурама Службе за здравствену заштиту радника, а у циљу издавања лекарског процедурама Службе за здравствену заштиту радника, а у циљу издавања лекарског 
уверења; уверења; 

да је извршила увид у здравствене услове које кандидат треба да испуњава за упис у да је извршила увид у здравствене услове које кандидат треба да испуњава за упис у 
средњу школу, а који представљају основу доктрине специјалисте медицине рада;средњу школу, а који представљају основу доктрине специјалисте медицине рада;

да у разговору са И. Ј. није била дрска, односно, у свему је поступала у складу са да у разговору са И. Ј. није била дрска, односно, у свему је поступала у складу са 
правилима струке, те да није тачно да је одбила да прегледа дете, није поставила правилима струке, те да није тачно да је одбила да прегледа дете, није поставила 
додатне услове који нису у складу са протоколарним процедурама Службе за здравдодатне услове који нису у складу са протоколарним процедурама Службе за здрав-
ствену заштиту радника за издавање лекарског уверења и није отежала упис детета у ствену заштиту радника за издавање лекарског уверења и није отежала упис детета у 
жељену школу;жељену школу;

да напомиње да је поступак прегледа И. Ј. у току и да није завршен.да напомиње да је поступак прегледа И. Ј. у току и да није завршен.

1.10. 1.10. У изјашњењу на допуну притужбе, Љ. М, дипломирана психолошкиња, између осталог, У изјашњењу на допуну притужбе, Љ. М, дипломирана психолошкиња, између осталог, 
навела је:навела је:

да је И. Ј. дошао на преглед у њену ординацију у пратњи оца и да мајка није била да је И. Ј. дошао на преглед у њену ординацију у пратњи оца и да мајка није била 
присутна током прегледа;присутна током прегледа;

да је благим тоном и са пуно уважавања приступила прегледу и успостављању вербалне да је благим тоном и са пуно уважавања приступила прегледу и успостављању вербалне 
комуникације са И.; комуникације са И.; 

да је током прегледа детету дала одговарајуће тестове и није успела да успостави да је током прегледа детету дала одговарајуће тестове и није успела да успостави 
вербалну комуникацију;вербалну комуникацију;

да је на основу увида у медицинску документацију, хетероанамнезу узету од оца, да је на основу увида у медицинску документацију, хетероанамнезу узету од оца, 
психолошког прегледа и непосредне опсервације закључила да И. Ј. психолошког прегледа и непосредне опсервације закључила да И. Ј. не би могао да се не би могао да се 
укључи у похађање наставе у средњој школи „Б. Ш.”укључи у похађање наставе у средњој школи „Б. Ш.”;

да сматра да је њен налаз, уписан у лекарско уверење, исправан, стручан, објективан и да сматра да је њен налаз, уписан у лекарско уверење, исправан, стручан, објективан и 
добронамеран;добронамеран;

да подржава инклузивно образовање онда када је то у најбољем интересу детета, а тај да подржава инклузивно образовање онда када је то у најбољем интересу детета, а тај 
интерес може једино да препозна струка, неки пут објективније од самих родитеља;интерес може једино да препозна струка, неки пут објективније од самих родитеља;

да је по њеној стручној процени, у најбољем интересу за развој И. Ј. да похађа средњу да је по њеној стручној процени, у најбољем интересу за развој И. Ј. да похађа средњу 
школу „М. П.”, где би његове способности личности могле да се развију на целисходнији школу „М. П.”, где би његове способности личности могле да се развију на целисходнији 
начин у односу на школовање у редовној школи. начин у односу на школовање у редовној школи. 

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. 2.1. У току поступка утврђено је да се И. Ј., 26. маја 2015. године, у пратњи оца јавио на шалтер У току поступка утврђено је да се И. Ј., 26. маја 2015. године, у пратњи оца јавио на шалтер 
Дома здравља Н. С., Службе здравствене заштите радника, одељење превентиве, са Дома здравља Н. С., Службе здравствене заштите радника, одељење превентиве, са 
захтевом да му се изда лекарско уверење о здравственој способности за школовање у захтевом да му се изда лекарско уверење о здравственој способности за школовање у 
средњој школи за дизајн „Б. Ш.” у Н. С, на смеру техничар дизајна графике. И. Ј. и његов средњој школи за дизајн „Б. Ш.” у Н. С, на смеру техничар дизајна графике. И. Ј. и његов 
отац су медицинској сестри на пријемном шалтеру поднели доказ о уплати за добијање отац су медицинској сестри на пријемном шалтеру поднели доказ о уплати за добијање 
лекарског уверења, потврде од изабраног лекара о ранијим и постојећим акутним лекарског уверења, потврде од изабраног лекара о ранијим и постојећим акутним 
и хроничним болестима и алергијским манифестацијама, након чега су упућени на и хроничним болестима и алергијским манифестацијама, након чега су упућени на 
преглед код лекарке офталмолошкиње. преглед код лекарке офталмолошкиње. 
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2.2. 2.2. По окончању овог прегледа, И. Ј. је са оцем дошао у ординацију специјалисткиње ме-По окончању овог прегледа, И. Ј. је са оцем дошао у ординацију специјалисткиње ме-
дицине рада др М. П., која је одбила да му изда лекарско уверење о здравственој спо-дицине рада др М. П., која је одбила да му изда лекарско уверење о здравственој спо-
собности за школовање у средњој школи за за дизајн „Б. Ш.” док не обави прегледе собности за школовање у средњој школи за за дизајн „Б. Ш.” док не обави прегледе 
код психолога и неуропсихијатра. У одељку лекарског уверења „ранија обољења и код психолога и неуропсихијатра. У одељку лекарског уверења „ранија обољења и 
повреде”, др М. П. записала је: повреде”, др М. П. записала је: Увидом у Е-картон регистрован је као дете са посебним Увидом у Е-картон регистрован је као дете са посебним 
потребама, вођен под дг Ф 84. Похађао је ОШ „С. М.” у склопу инклузивног програма. потребама, вођен под дг Ф 84. Похађао је ОШ „С. М.” у склопу инклузивног програма. 
26. маја упућен је психологу службе медицине рада уз напомену да достави комплетну 26. маја упућен је психологу службе медицине рада уз напомену да достави комплетну 
медицинску документацију везану за психичко стање (Ф 84) уз сва ранија психолошка медицинску документацију везану за психичко стање (Ф 84) уз сва ранија психолошка 
тестирања и налазе НПСтестирања и налазе НПС.

2.3. 2.3. Увидом у изјаву др Д. Ћ., коју је доставила начелница др О. Н., утврђено је да је др Д. Ћ., Увидом у изјаву др Д. Ћ., коју је доставила начелница др О. Н., утврђено је да је др Д. Ћ., 
у периоду од 25. маја до 5. јуна 2015. године, мењала начелницу у Служби здравствене у периоду од 25. маја до 5. јуна 2015. године, мењала начелницу у Служби здравствене 
заштите радника у Дому здравља Л. Д. Ћ. је навела да су јој се 28. маја 2015. године заштите радника у Дому здравља Л. Д. Ћ. је навела да су јој се 28. маја 2015. године 
обратили родитељи И. Ј. и пожалили на рад др М. П, јер процедура издавања лекарског обратили родитељи И. Ј. и пожалили на рад др М. П, јер процедура издавања лекарског 
уверења није завршена. Након консултације са др. П, др Д. Ћ. је покушала да објасни уверења није завршена. Након консултације са др. П, др Д. Ћ. је покушала да објасни 
родитељима да су у обавези да доставе постојећу медицинску документацију детета. родитељима да су у обавези да доставе постојећу медицинску документацију детета. 
Истакла је да је током разговора, мајка увела дете у њену ординацију, да се дете Истакла је да је током разговора, мајка увела дете у њену ординацију, да се дете 
осмехнуло, али није одговорило на поздрав. Д. Ћ. је информисала родитеље да на осмехнуло, али није одговорило на поздрав. Д. Ћ. је информисала родитеље да на 
„основу погледа”основу погледа” није стручна да донесе оцену и још једном их замолила да донесу  није стручна да донесе оцену и још једном их замолила да донесу 
дететову медицинску документацију и наставе преглед, али је мајка одговорила да се дететову медицинску документацију и наставе преглед, али је мајка одговорила да се 
документација налази у средњој школи „Б. Ш.” и напустила њену ординацију. Надаље, документација налази у средњој школи „Б. Ш.” и напустила њену ординацију. Надаље, 
у својој изјави др Ћ. наводи да је 2. јуна 2015. године, након разговора са Омбудсманом, у својој изјави др Ћ. наводи да је 2. јуна 2015. године, након разговора са Омбудсманом, 
позвала родитеље да се врате и наставе преглед, на шта јој је мајка обећала да ће дете позвала родитеље да се врате и наставе преглед, на шта јој је мајка обећала да ће дете 
довести у Дом здравља сутрадан у 7 сати. Касније је сазнала да је наредног дана отац довести у Дом здравља сутрадан у 7 сати. Касније је сазнала да је наредног дана отац 
довео дете у Службу здравствене заштите радника, донео медицинску документацију, довео дете у Службу здравствене заштите радника, донео медицинску документацију, 
те је дете наставило преглед код др М. П. Д. Ћ, на крају, наводи да је након прегледа код те је дете наставило преглед код др М. П. Д. Ћ, на крају, наводи да је након прегледа код 
др М. П, дете обавило преглед код психолога, али иако је упућено да се јави и неуро-др М. П, дете обавило преглед код психолога, али иако је упућено да се јави и неуро-
психијатру, отац је са дететом напустио просторије Дома здравља и однео непотписан и психијатру, отац је са дететом напустио просторије Дома здравља и однео непотписан и 
не завршен образац лекарског уверења. не завршен образац лекарског уверења. 

2.4. 2.4. Увидом у лекарско уверење за И. Ј. утврђено је да га је прегледала психолошкиња Увидом у лекарско уверење за И. Ј. утврђено је да га је прегледала психолошкиња 
Љ. М, ко ја је у одељку лекарског уверења „допунски налази” записала: „Љ. М, ко ја је у одељку лекарског уверења „допунски налази” записала: „Налаз Налаз 
психолога: вербалпсихолога: вербал ни контакт се тешко може успоставити. Препис медицинске ни контакт се тешко може успоставити. Препис медицинске 
документације: autismus F 840, logoretardatio, retardatio mentalis. Не може да похађа документације: autismus F 840, logoretardatio, retardatio mentalis. Не може да похађа 
средњу школу у редовном систему школовања. Саветује се упис у школу „М. П.” по средњу школу у редовном систему школовања. Саветује се упис у школу „М. П.” по 
програму предпрограму пред виђеном за његове могућности, најбоље манипулативне вештине – виђеном за његове могућности, најбоље манипулативне вештине – 
грнчарство, ткагрнчарство, тка ње и сл.ње и сл.”

2.5. 2.5. Увидом у лекарско уверење бр. 389/2015 на име И. Ј, утврђено је да је у обрасцу Увидом у лекарско уверење бр. 389/2015 на име И. Ј, утврђено је да је у обрасцу 
уверења попуњен део са личним подацима И. Ј, део о подацима о здравственом стању уверења попуњен део са личним подацима И. Ј, део о подацима о здравственом стању 
(ранија обољења и повреде; глава и врат; чуло вида; чуло слуха; друга чула; кожа; (ранија обољења и повреде; глава и врат; чуло вида; чуло слуха; друга чула; кожа; 
плућа; срце и крни судови; трбух; мокраћно-полни органи и удови и кичмени стуб), те плућа; срце и крни судови; трбух; мокраћно-полни органи и удови и кичмени стуб), те 
део о допунским налазима. Утврђено је да је стављен печат Дома здравља Н. С., али део о допунским налазима. Утврђено је да је стављен печат Дома здравља Н. С., али 
да нису попуњени делови обрасца уверења у које је требало да се унесу закључак и да нису попуњени делови обрасца уверења у које је требало да се унесу закључак и 
мишљење. Такође, мишљење. Такође, уверење нема датум ни потпис лекара. Увидом у изјаву др М. П. и уверење нема датум ни потпис лекара. Увидом у изјаву др М. П. и 
др О. Н., И. Ј. није издато лекарско уверење о здравственој способности за школовање, др О. Н., И. Ј. није издато лекарско уверење о здравственој способности за школовање, 
јер није обавио преглед код неуропсихијатра у Служби здравствене заштите радника јер није обавио преглед код неуропсихијатра у Служби здравствене заштите радника 
Дома здравља Н. С.Дома здравља Н. С.
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2.6. 2.6. Увидом у фотокопију извештаја саветника за заштиту права пацијената М. К. бр. II-5-Увидом у фотокопију извештаја саветника за заштиту права пацијената М. К. бр. II-5-
2/2015-63 од 12. јуна 2015. године, утврђено је да је саветник за заштиту права пацијената 2/2015-63 од 12. јуна 2015. године, утврђено је да је саветник за заштиту права пацијената 
донео закључак да је приговор Д. Ј. Ч. из С. К. на рад др М. П. и др Д. Ћ. неоснован, јер донео закључак да је приговор Д. Ј. Ч. из С. К. на рад др М. П. и др Д. Ћ. неоснован, јер 
је утврдио да поступање медицинских радника, против којих је приговор поднет, у вези је утврдио да поступање медицинских радника, против којих је приговор поднет, у вези 
са тражењем медицинске документације и прегледа пре издавања потврде за упис у са тражењем медицинске документације и прегледа пре издавања потврде за упис у 
средњу школу, није било у супротности са одредбама Закона о правима пацијената и средњу школу, није било у супротности са одредбама Закона о правима пацијената и 
Закона о здравственој заштити. Закона о здравственој заштити. 

a. Увидом у Одлуку о упису ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годинуa. Увидом у Одлуку о упису ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину4949 и  и 
Конкурс који је саставни део одлуке, утврђено је да су посебни здравствени услови Конкурс који је саставни део одлуке, утврђено је да су посебни здравствени услови 
за упис ученика и ученица у први разред средње школе, за образовни профил за упис ученика и ученица у први разред средње школе, за образовни профил 
техничар дизајна графике следећи: нормалан вид на близину, нормалан колорни техничар дизајна графике следећи: нормалан вид на близину, нормалан колорни 
вид, нормална функција горњих екстремитета и нормална функција кичменог вид, нормална функција горњих екстремитета и нормална функција кичменог 
стуба. По обављеном лекарском прегледу кандидати и кандидаткиње ће добити стуба. По обављеном лекарском прегледу кандидати и кандидаткиње ће добити 
лекарско уверење о здравственом стању, које ће дати на увид при предавању листе лекарско уверење о здравственом стању, које ће дати на увид при предавању листе 
жеља, а приложити при упису у средњу школу у коју буду распоређени.жеља, а приложити при упису у средњу школу у коју буду распоређени.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. 3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала 
је у виду наводе из притужбе, изјашњења, поднете доказе, као и антидискриминационе је у виду наводе из притужбе, изјашњења, поднете доказе, као и антидискриминационе 
и друге домаће и међународне прописе.и друге домаће и међународне прописе.

ПРАВНИ ОКВИРПРАВНИ ОКВИР

3.2. 3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован 
дрдр  жав жав ни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради ни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради 
на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности 
у дру шту дру шт веним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности ши-веним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности ши-
роко је одроко је од ређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да ређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да 
делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности По-делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности По-
вереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења вереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења 
и препоруке у кони препоруке у кон  кретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене  кретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене 
мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и 
да покреће судске по ступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне да покреће судске по ступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне 
пријаве због аката дис криминације прописаних антидискриминационим прописима. пријаве због аката дис криминације прописаних антидискриминационим прописима. 
Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и теш-Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и теш-
ке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за ос-ке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за ос-
тваривање равноправности.тваривање равноправности.5050 

3.3. 3.3. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да је Република Србија 1990. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да је Република Србија 1990. 
године ратификовала Конвенцију о правима дететагодине ратификовала Конвенцију о правима детета5151, која у чл. 24. прописује да дете , која у чл. 24. прописује да дете 
има право да ужива највиши оствариви здравствени стандард, те да је држава дужна има право да ужива највиши оствариви здравствени стандард, те да је држава дужна 
да обезбеди да ниједно дете не буде лишено права приступа услугама здравствене да обезбеди да ниједно дете не буде лишено права приступа услугама здравствене 
заштите. Такође, чл. 28. прописано је, између осталог, да је држава дужна да подстиче заштите. Такође, чл. 28. прописано је, између осталог, да је држава дужна да подстиче 

49 Број: 611-00-2338/2014-03 од 31. марта 2015. године 
50 Члан 33. Закона о забрани дискриминације. 
51 Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ – 

Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97)



ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ ДЕЦЕ  353

развој различитих облика средњег образовања, које би било на располагању и доступно развој различитих облика средњег образовања, које би било на располагању и доступно 
сваком детету. сваком детету. 

3.4. 3.4. Комитет за права детета донео је Коментар бр. 9. који се односи на права детета са Комитет за права детета донео је Коментар бр. 9. који се односи на права детета са 
сметњама у развоју, у којем је наведено да држава треба да предузме одговарајуће сметњама у развоју, у којем је наведено да држава треба да предузме одговарајуће 
мере ради спречавања сваке дискриминације, укључујући и оне на основу сметњи у мере ради спречавања сваке дискриминације, укључујући и оне на основу сметњи у 
развоју. Такође, наведено је да друштвено обележавање, страхови, презаштићеност, развоју. Такође, наведено је да друштвено обележавање, страхови, презаштићеност, 
негативни ставови, заблуде и преовлађујуће предрасуде против деце са сметњама у негативни ставови, заблуде и преовлађујуће предрасуде против деце са сметњама у 
развоју доводе до маргинализације и отуђивања деце са сметњама у развоју. Истакнуто развоју доводе до маргинализације и отуђивања деце са сметњама у развоју. Истакнуто 
је да учестала пракса ограничавања деце са сметњама у развоју на активности које су је да учестала пракса ограничавања деце са сметњама у развоју на активности које су 
посебно организоване и намењене само њима, води даљој маргинализацији и повећава посебно организоване и намењене само њима, води даљој маргинализацији и повећава 
осећај изолованости деце са сметњама у развоју. Комитет за права детета у овом осећај изолованости деце са сметњама у развоју. Комитет за права детета у овом 
коментару указује да инклузивно образовање треба да буде циљ образовања деце са коментару указује да инклузивно образовање треба да буде циљ образовања деце са 
сметњама у развоју, без искључивања из општег образовног система.сметњама у развоју, без искључивања из општег образовног система.

3.5. 3.5. Конвенција о правима особа са инвалидитетомКонвенција о правима особа са инвалидитетом5252 у чл. 7. прописује да ће државе предузе- у чл. 7. прописује да ће државе предузе-
ти све неопходне мере да се деци са инвалидитетом обезбеди да равноправно са другом ти све неопходне мере да се деци са инвалидитетом обезбеди да равноправно са другом 
децом, у пуној мери уживају сва људска права и основне слободе. Одредбама члана децом, у пуној мери уживају сва људска права и основне слободе. Одредбама члана 
24. прописано је да државе признају право особа са инвалидитетом на образовање, те 24. прописано је да државе признају право особа са инвалидитетом на образовање, те 
да им у остваривању овог права без дискриминације и на основу једнаких могућности, да им у остваривању овог права без дискриминације и на основу једнаких могућности, 
државе обезбеђују инклузивни систем образовања на свих нивоима. Инклузивни систем државе обезбеђују инклузивни систем образовања на свих нивоима. Инклузивни систем 
образовања и доживотно учење је у циљу пуног развоја људског потенцијала и осећања образовања и доживотно учење је у циљу пуног развоја људског потенцијала и осећања 
достојанства и властите вредности, као и јачање поштовања људских права, основних достојанства и властите вредности, као и јачање поштовања људских права, основних 
слобода и различитости међу људима, у циљу развоја личности, талената и креативности слобода и различитости међу људима, у циљу развоја личности, талената и креативности 
особа са инвалидитетом, као и њихових умних и физичких способности до пуног степена особа са инвалидитетом, као и њихових умних и физичких способности до пуног степена 
њихових потенцијала, али и у циљу омогућавања особама са инвалидитетом да ефикасно њихових потенцијала, али и у циљу омогућавања особама са инвалидитетом да ефикасно 
учествују у слободном друштву. Истим чланом је прописано да у остваривању права на учествују у слободном друштву. Истим чланом је прописано да у остваривању права на 
образовање, државе ће обезбедити да особе са инвалидитетом не буду искључене из образовање, државе ће обезбедити да особе са инвалидитетом не буду искључене из 
система општег образовања на основу инвалидитета, да деца са инвалидитетом не буду система општег образовања на основу инвалидитета, да деца са инвалидитетом не буду 
искључена из слободног и обавезног основног или средњег образовања, као и да особе искључена из слободног и обавезног основног или средњег образовања, као и да особе 
са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и слободном основном и са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и слободном основном и 
средњем образовању, равноправно са другима у заједници у којој живе. средњем образовању, равноправно са другима у заједници у којој живе. 

3.6. 3.6. Устав Републике СрбијеУстав Републике Србије5353 забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну,  забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, 
по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друпо било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, дру-
штвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног сташтвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног ста-
ња, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.ња, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.5454 

3.7. 3.7. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминаУставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискримина-
цијеције5555, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике , којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике 
или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или даили неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или да-
вање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или вање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или 
њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји ко-њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји ко-
же, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језиже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, јези ку, ку, 
верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентаверским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријента цици-

52 Конвенција о правима особа са инвалидитетом („Сл. глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри”, бр. 42/2009)
53 „Службени гласник РС”, бр. 98/06
54 Члан 21. Устава РС
55 Члан 2. Закона о забрани дискриминације



354  ДРУГИ ЗБОРНИК МИШЉЕЊА И ПРЕПОРУКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

ји, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитеји, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидите-
ту, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству ту, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству 
у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за 
његово разматрање релевантна је и одредба члана 27. став 1. овог члана која прописује његово разматрање релевантна је и одредба члана 27. став 1. овог члана која прописује 
да дискриминација постоји ако се лицу или групи лица због њихових личних својстава да дискриминација постоји ако се лицу или групи лица због њихових личних својстава 
неоправдано одбије пружање здравствених услуга, поставе посебни услови за пружање неоправдано одбије пружање здравствених услуга, поставе посебни услови за пружање 
здравствених услуга који нису оправдани медицинским разлозима, одбије постављање здравствених услуга који нису оправдани медицинским разлозима, одбије постављање 
дијагнозе и ускрате информације о тренутном здравственом стању, предузетим или дијагнозе и ускрате информације о тренутном здравственом стању, предузетим или 
намераваним мерама лечења или рехабилитације, као и узнемиравање, вређање и намераваним мерама лечења или рехабилитације, као и узнемиравање, вређање и 
омаловажавање у току боравка у здравственој установи.омаловажавање у току боравка у здравственој установи.

3.8. 3.8. Закон о здравственој заштитиЗакон о здравственој заштити5656 у члану 20. прописује начело правичности здравствене  у члану 20. прописује начело правичности здравствене 
заштите, које се остварује, између осталог, забраном дискриминације приликом прузаштите, које се остварује, између осталог, забраном дискриминације приликом пру-
жања здравствене заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, жања здравствене заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, 
социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовног стања, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовног стања, 
културе, језика, врсте болести, психичког или телесног инвалидитета. културе, језика, врсте болести, психичког или телесног инвалидитета. 

3.9. 3.9. Одредбама члана 6. Закона о правима пацијенатаОдредбама члана 6. Закона о правима пацијената5757 прописано је да у поступку ос прописано је да у поступку ос тватва-
ривања здравствене заштите, пацијент има право на једнак приступ здравственој служривања здравствене заштите, пацијент има право на једнак приступ здравственој служ-
би, без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту би, без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту 
обољења, време приступа здравственој служби или у односу на неку другу различитост обољења, време приступа здравственој служби или у односу на неку другу различитост 
која може да буде узрок дискриминације. која може да буде узрок дискриминације. 

3.10. 3.10. Законом о основама система образовања и васпитањаЗаконом о основама система образовања и васпитања5858 прописано је да деца са смет прописано је да деца са смет-
њама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава 
њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, 
у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној 
предшколској групи или школи, у складу са овим и посебним законом. предшколској групи или школи, у складу са овим и посебним законом. 

3.11. 3.11. Законом о средњем образовању и васпитањуЗаконом о средњем образовању и васпитању5959 прописано је да у школу за образовање  прописано је да у школу за образовање 
ученика са сметњама у развоју може да се упише лице на основу мишљења интерресорне ученика са сметњама у развоју може да се упише лице на основу мишљења интерресорне 
комисије и уз сагласност родитеља, односно старатеља.комисије и уз сагласност родитеља, односно старатеља.

3.12. 3.12. Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученикуученику6060 уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне об уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне об рара-
зовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, као и састав и назовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, као и састав и на-
чин рада интерресорне комисије (ИРК). Процена се заснива се на целовитом и инчин рада интерресорне комисије (ИРК). Процена се заснива се на целовитом и ин диди-
видуализованом приступу, заснованом на једнаким могућностима у сагледавању видуализованом приступу, заснованом на једнаким могућностима у сагледавању 
попо треба детета и ученика, са циљем да се пружањем одговарајуће подршке омогући треба детета и ученика, са циљем да се пружањем одговарајуће подршке омогући 
друшдруш твена укљученост кроз приступ правима, услугама и ресурсима. Одредбама члана твена укљученост кроз приступ правима, услугама и ресурсима. Одредбама члана 
5. овог правилника прописано је да се процена потреба детета за пружањем додатне 5. овог правилника прописано је да се процена потреба детета за пружањем додатне 
подрподр шке врши по захтеву родитеља, односно старатеља детета и по службеној дужности шке врши по захтеву родитеља, односно старатеља детета и по службеној дужности 
– на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно – на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно 
пружаоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета. пружаоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета. 

56 „Сл. гласник РС”, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон
57 „Сл. гласник РС”, бр. 45/13
58 „Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013
59 „Сл. гласник РС”, бр. 55/13, чл. 34.
60 „Службени гласник РС”, 63/2010
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У поступку процене ИРК је дужна да на основу утврђене ситуације установи подршку коју У поступку процене ИРК је дужна да на основу утврђене ситуације установи подршку коју 
дете већ добија и препоручи додатну подршку из области образовања, здравствене или дете већ добија и препоручи додатну подршку из области образовања, здравствене или 
социјалне заштите, укључујући и ону која захтева додатна финансијска средства, као и да социјалне заштите, укључујући и ону која захтева додатна финансијска средства, као и да 
одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње, са циљем укључивања одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње, са циљем укључивања 
детета у живот заједнице и обезбеђивања услова за максимални развој детета. детета у живот заједнице и обезбеђивања услова за максимални развој детета. 

АНАЛИЗА НАВОДА И ДОКАЗА ИЗ ПРИТУЖБЕ И ИЗЈАШЊЕЊААНАЛИЗА НАВОДА И ДОКАЗА ИЗ ПРИТУЖБЕ И ИЗЈАШЊЕЊА
СА АСПЕКТА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРОПИСАСА АСПЕКТА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРОПИСА

3.13. 3.13. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да 
ли су Дом здравља Н. С., Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве ли су Дом здравља Н. С., Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве 
и др М. П., специјалисткиња медицине рада, постављањем посебних услова И. Ј. за и др М. П., специјалисткиња медицине рада, постављањем посебних услова И. Ј. за 
издавање лекарског уверења о здравственом стању за упис у средњу школу, извршили издавање лекарског уверења о здравственом стању за упис у средњу школу, извршили 
акт дискриминације на основу његовог личног својства – сметњи у развоју. Поред тога, акт дискриминације на основу његовог личног својства – сметњи у развоју. Поред тога, 
потребно је утврдити да ли психолошкиња Љ. М. својим налазом да И. Ј. не може да потребно је утврдити да ли психолошкиња Љ. М. својим налазом да И. Ј. не може да 
похађа средњу школу у редовном систему образовања, извршила акт дискриминације похађа средњу школу у редовном систему образовања, извршила акт дискриминације 
на основу његовог личног својства – сметњи у развоју. на основу његовог личног својства – сметњи у развоју. 

3.14. 3.14. Међу странама није спорно да је И. Ј. у пратњи оца, био у Дому здравља Н. С, у Међу странама није спорно да је И. Ј. у пратњи оца, био у Дому здравља Н. С, у 
Служби здравствене заштите радника, одељење превентиве 26. маја 2015. године и Служби здравствене заштите радника, одељење превентиве 26. маја 2015. године и 
започео процедуру за издавање уверења о оцени здравствене способности за упис у започео процедуру за издавање уверења о оцени здравствене способности за упис у 
средњу школу за за дизајн „Б. Ш.” у Н. С., на смеру техничар дизајна графике. Такође, средњу школу за за дизајн „Б. Ш.” у Н. С., на смеру техничар дизајна графике. Такође, 
није спорно да је И. Ј. дете са сметњама у развоју и да је завршио ОШ „С. М.” у Н. није спорно да је И. Ј. дете са сметњама у развоју и да је завршио ОШ „С. М.” у Н. 
С. у редовном систему образовања, по индивидуалном образовном плану. Стога је С. у редовном систему образовања, по индивидуалном образовном плану. Стога је 
најпре потребно испитати, са аспекта Закона о забрани дискриминације, да ли су Дом најпре потребно испитати, са аспекта Закона о забрани дискриминације, да ли су Дом 
здравља Н. С, Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве и др М. здравља Н. С, Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве и др М. 
П, специјалисткиња медицине рада у овој служби, постављањем посебних услова за П, специјалисткиња медицине рада у овој служби, постављањем посебних услова за 
издавање лекарског уверења о здравственом стању за упис у средњу школу извршили издавање лекарског уверења о здравственом стању за упис у средњу школу извршили 
акт дискриминације на основу личног својства И. Ј. – сметњи у развоју, као и да ли су за акт дискриминације на основу личног својства И. Ј. – сметњи у развоју, као и да ли су за 
то поступање постојали објективни и оправдани разлози који нису у вези са његовим то поступање постојали објективни и оправдани разлози који нису у вези са његовим 
личним својством. личним својством. 

3.15. 3.15. Увидом у Конкурс за упис у средњу школу за школску 2015/2016. годину, утврђено је да Увидом у Конкурс за упис у средњу школу за школску 2015/2016. годину, утврђено је да 
за смер техничар дизајна графике, између осталог, при предавању листе жеља треба за смер техничар дизајна графике, између осталог, при предавању листе жеља треба 
доставити лекарско уверење о здравственом стању, у циљу утврђивања испуњености доставити лекарско уверење о здравственом стању, у циљу утврђивања испуњености 
посебних здравствених услова. Посебни здравствени услови за смер техничар дизајна посебних здравствених услова. Посебни здравствени услови за смер техничар дизајна 
грагра фике су означени словним ознакама: а1-а5-д1-д3, који значе да ученик мора да има фике су означени словним ознакама: а1-а5-д1-д3, који значе да ученик мора да има 
нормалан вид на близину, нормалан колорни вид, нормалну функцију горњих екнормалан вид на близину, нормалан колорни вид, нормалну функцију горњих ек стрестре-
митета и нормалну функцију кичменог стуба. Имајући у виду да је И. Ј. изразио жељу митета и нормалну функцију кичменог стуба. Имајући у виду да је И. Ј. изразио жељу 
да упише смер техичара дизајна графике, што је и забележено у обрасцу лекарског да упише смер техичара дизајна графике, што је и забележено у обрасцу лекарског 
уверења као циљ издавања овог уверења, очигледно је да је задатак лекара у Служби уверења као циљ издавања овог уверења, очигледно је да је задатак лекара у Служби 
здравствене заштите радника, одељење превентиве, био да провере И. чуло вида, здравствене заштите радника, одељење превентиве, био да провере И. чуло вида, 
горње екстремитете и кичмени стуб. Међутим, др М. П, увидом у електронски картон горње екстремитете и кичмени стуб. Међутим, др М. П, увидом у електронски картон 
И. Ј. сазнала је да он има сметње у развоју, због чега је тражила да обави преглед код И. Ј. сазнала је да он има сметње у развоју, због чега је тражила да обави преглед код 
психолога и неуропсихијатра и донесе сву медицинску документацију, јер му у супротном психолога и неуропсихијатра и донесе сву медицинску документацију, јер му у супротном 
неће издати лекарско уверење. неће издати лекарско уверење. 

3.16. 3.16. Повереница за заштиту равноправности анализирала је наводе из изјашњења начелПовереница за заштиту равноправности анализирала је наводе из изјашњења начел-
нице др О. Н. и др М. П. да су за процену здравствене способности И. Ј. и издавање нице др О. Н. и др М. П. да су за процену здравствене способности И. Ј. и издавање 
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лекарског уверења, др М. П. били потребни и одређени функционални тестови и налалекарског уверења, др М. П. били потребни и одређени функционални тестови и нала-
зи других лекара специјалиста. Наиме, др М. П. у изјашњењу наводи да је проценила зи других лекара специјалиста. Наиме, др М. П. у изјашњењу наводи да је проценила 
да је И. Ј. да је И. Ј. неопходно упутити код психолога и неуропсихијатра Службе за здравствену неопходно упутити код психолога и неуропсихијатра Службе за здравствену 
заштиту радника, те да јој је ради коначне оцене о здравственом стању И. Ј. потребна сва заштиту радника, те да јој је ради коначне оцене о здравственом стању И. Ј. потребна сва 
медицинска документација везана за његово „медицинска документација везана за његово „психичко стањепсихичко стање”. Др М. П, такође, наводи да ”. Др М. П, такође, наводи да 
је извршила увид у здравствене услове које кандидат треба да испуњава за упис у средњу је извршила увид у здравствене услове које кандидат треба да испуњава за упис у средњу 
школу, а који представљају „школу, а који представљају „основу доктрине специјалисте медицине рада”основу доктрине специјалисте медицине рада”, те да је у , те да је у 
свему поступала у складу са протоколарним процедурама Службе за здравствену заштиту свему поступала у складу са протоколарним процедурама Службе за здравствену заштиту 
радника. Међутим, Повереница за заштиту равноправности констатује да је очигледно радника. Међутим, Повереница за заштиту равноправности констатује да је очигледно 
да је др М. П. започела процедуру процене испуњења посебних здравствених услова за да је др М. П. започела процедуру процене испуњења посебних здравствених услова за 
упис И. Ј. у жељену средњу школу, али је свој став променила када је сазнала да је он упис И. Ј. у жељену средњу школу, али је свој став променила када је сазнала да је он 
има сметње у развоју, након чега је прекинула започету процедуру и затражила преглед има сметње у развоју, након чега је прекинула започету процедуру и затражила преглед 
психолога и неуропсихијатра и додатну медицинску документацију. Овакво поступање др психолога и неуропсихијатра и додатну медицинску документацију. Овакво поступање др 
М. П. несумњиво је било засновано на чињеници да И. Ј. има сметње у развоју, јер је др М. М. П. несумњиво је било засновано на чињеници да И. Ј. има сметње у развоју, јер је др М. 
П. занемарила прописане посебне здравствене услове за упис на смер техничара дизајна П. занемарила прописане посебне здравствене услове за упис на смер техничара дизајна 
графике, чије је испуњење требало да процени, а фокусирала се на И. сметње у развоју, графике, чије је испуњење требало да процени, а фокусирала се на И. сметње у развоју, 
иако према конкурсу за упис у средњу школу то није било потребно. иако према конкурсу за упис у средњу школу то није било потребно. 

3.17. 3.17. Овакав став др М. П. и њених надређених, који су је подржали у постављању посебних Овакав став др М. П. и њених надређених, који су је подржали у постављању посебних 
усус    лова за издавање лекарског уверења ученику са сметњама у развоју, засновани су на лова за издавање лекарског уверења ученику са сметњама у развоју, засновани су на 
бројним стереотипима и предрасудама, базираним на тзв. „медицинском приступу инвабројним стереотипима и предрасудама, базираним на тзв. „медицинском приступу инва-
лидитету”. Овај приступ је увелико превазиђен јер третира инвалидитет као мелидитету”. Овај приступ је увелико превазиђен јер третира инвалидитет као ме дицински дицински 
проблем нарушавања здравља који доводи до губитка или ограничења неке фунпроблем нарушавања здравља који доводи до губитка или ограничења неке фун кције и кције и 
који захтева неки облик лечења, рехабилитације и корекције, која би помогла особи да се који захтева неки облик лечења, рехабилитације и корекције, која би помогла особи да се 
што је могуће више приближи „нормалном” функционисању, тако да може да се „убаци” што је могуће више приближи „нормалном” функционисању, тако да може да се „убаци” 
у постојећи систем и функционише у њему. У средишту пажње је инвалидитет, а не особа. у постојећи систем и функционише у њему. У средишту пажње је инвалидитет, а не особа. 
Особа са инвалидитетом посматра се као проблем. Инвалидитет се третира као болест, Особа са инвалидитетом посматра се као проблем. Инвалидитет се третира као болест, 
повреда, нарушавање здравља, па се говори о лечењу и рехабилитацији – меповреда, нарушавање здравља, па се говори о лечењу и рехабилитацији – ме дицинском дицинском 
третману који ће спречити даљу прогресију и омогућити адаптацију на постојеће стање. третману који ће спречити даљу прогресију и омогућити адаптацију на постојеће стање. 

3.18. 3.18. Повереница за заштиту равноправности указује да принципи или модели инвалидитеПовереница за заштиту равноправности указује да принципи или модели инвалидите-
та представљају скуп предпоставки, вредности, концепата и пракси који сачињавају та представљају скуп предпоставки, вредности, концепата и пракси који сачињавају 
начин на који се мисли и говори о инвалидитету унутар једног друштва, посебно међу начин на који се мисли и говори о инвалидитету унутар једног друштва, посебно међу 
онима који доносе одлуке, стручњацима и самим особама са инвалидитетом. Стога, онима који доносе одлуке, стручњацима и самим особама са инвалидитетом. Стога, 
савремено друштво, у циљу заштите људских права особа са инвалидитетом, пресавремено друштво, у циљу заштите људских права особа са инвалидитетом, пре-
оријентисало се на социјални модел инвалидитета, који је препознат и подржан и у оријентисало се на социјални модел инвалидитета, који је препознат и подржан и у 
СтраСтра тегији унапређења положаја особа са инавлидитетом у Републици Србијитегији унапређења положаја особа са инавлидитетом у Републици Србији6161. Наиме, . Наиме, 
социјални модел приступа инвалидитету, као основни проблем, наглашава однос друсоцијални модел приступа инвалидитету, као основни проблем, наглашава однос дру-
штва према особама са инвалидитетом. Инвалидитет није лична карактеристика, већ штва према особама са инвалидитетом. Инвалидитет није лична карактеристика, већ 
празан простор између индивидуалних капацитета и захтева околине. Разликује болест празан простор између индивидуалних капацитета и захтева околине. Разликује болест 
као тренутно стање од инвалидитета, јер болест може бити узрок инвалидитета, али као тренутно стање од инвалидитета, јер болест може бити узрок инвалидитета, али 
и други фактори могу утицати на његову појаву. Социјални модел, поред тога, захтева и други фактори могу утицати на његову појаву. Социјални модел, поред тога, захтева 
имим плементацију процеса инклузије особа са инвалидитетом у пракси. Овај модел на плементацију процеса инклузије особа са инвалидитетом у пракси. Овај модел на 
особе са инвалидитетом не гледа кроз „особе са инвалидитетом не гледа кроз „оштећења, ограничења и тешкоћеоштећења, ограничења и тешкоће”, већ кроз ”, већ кроз 
споспо собности, потенцијале, интересе и права, па полази од претпоставке да су положај собности, потенцијале, интересе и права, па полази од претпоставке да су положај 
особе као и њена дискриминација друштвено условљени, тј. да су друштвене препреке особе као и њена дискриминација друштвено условљени, тј. да су друштвене препреке 
те које у ствари онеспособљавају особе. те које у ствари онеспособљавају особе. 
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3.19. 3.19. Повереница констатује да постављањем посебних услова које И. Ј. треба да испуни како Повереница констатује да постављањем посебних услова које И. Ј. треба да испуни како 
би му било издато лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за упис у средњу би му било издато лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за упис у средњу 
школу (преглед код психолога и неуропсихијатра, те достављање претходне медицинске школу (преглед код психолога и неуропсихијатра, те достављање претходне медицинске 
документације о његовом „психичком стању”), а који нису прописани Конкурсом за упис документације о његовом „психичком стању”), а који нису прописани Конкурсом за упис 
у средње школе, смер техничар дизајна графике, Дом здравља Н. С. и др М. П. послали у средње школе, смер техничар дизајна графике, Дом здравља Н. С. и др М. П. послали 
су јасну поруку И. Ј. да ће бити третиран другачије и да његову здравствену способност су јасну поруку И. Ј. да ће бити третиран другачије и да његову здравствену способност 
за упис у средњу школу у редовном систему образовања треба посебно испитати. за упис у средњу школу у редовном систему образовања треба посебно испитати. 
Повереница за заштиту равноправности је става да су др М. П. и Дом здравља Н. С, Повереница за заштиту равноправности је става да су др М. П. и Дом здравља Н. С, 
Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве, тражили од И. Ј. додатне Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве, тражили од И. Ј. додатне 
налазе и прегледе искључиво због чињенице да је дете са сметњама у развоју.налазе и прегледе искључиво због чињенице да је дете са сметњама у развоју.

3.20. 3.20. Повереница за заштиту равноправности ценила је навод из изјашњења начелнице Повереница за заштиту равноправности ценила је навод из изјашњења начелнице 
др О. Н. да сва деца која желе да упишу образовни профил техничар дизајна графике, др О. Н. да сва деца која желе да упишу образовни профил техничар дизајна графике, 
обављају исте прегледе, али у циљу доношења коначне оцене здравствене способности обављају исте прегледе, али у циљу доношења коначне оцене здравствене способности 
за похађање одређене школе, понекад је неопходна додатна медицинска доза похађање одређене школе, понекад је неопходна додатна медицинска до куменкумен-
тација, у складу са чланом 14. Закона о забрани дискриминације. Повереница указује тација, у складу са чланом 14. Закона о забрани дискриминације. Повереница указује 
да је одредбама члана 14. Закона о забрани дискриминације (Посебне мере) прописан да је одредбама члана 14. Закона о забрани дискриминације (Посебне мере) прописан 
сасвим супротан приступ од онога који примењује Служба за здравствену заштиту сасвим супротан приступ од онога који примењује Служба за здравствену заштиту 
радника, када од одређене категорије деце тражи достављање додатне докурадника, када од одређене категорије деце тражи достављање додатне доку менмен-
тације и обављање прегледа који нису обавезни за осталу децу. Наиме, посебне мере тације и обављање прегледа који нису обавезни за осталу децу. Наиме, посебне мере 
из члана 14. ЗЗД представљају збирни назив за различите мере којима се укидају дис-из члана 14. ЗЗД представљају збирни назив за различите мере којима се укидају дис-
криминаторне праксе, како би се остварила суштина једнакост и равноправност. То су, криминаторне праксе, како би се остварила суштина једнакост и равноправност. То су, 
на пример, прописивање обавезне квоте за учешће мање заступљеног пола у предна пример, прописивање обавезне квоте за учешће мање заступљеног пола у пред став-став-
ничким телима, посебна места на листама за упис у школу и на факултете за приничким телима, посебна места на листама за упис у школу и на факултете за при паднике паднике 
ромске популације или за децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом и слично. ромске популације или за децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом и слично. 
Постављање посебних услова за особе са инвалидитетом управо представља антипод Постављање посебних услова за особе са инвалидитетом управо представља антипод 
посебним мерама намењеним особама са инвалидитетом.посебним мерама намењеним особама са инвалидитетом.

3.21. 3.21. Након овога било је потребно испитати да ли је психолошкиња Љ. М. својим налазом да Након овога било је потребно испитати да ли је психолошкиња Љ. М. својим налазом да 
И. Ј. не може да похађа средњу школу у редовном систему образовања, извршила акт И. Ј. не може да похађа средњу школу у редовном систему образовања, извршила акт 
дискриминације на основу његовог личног својства – сметњи у развоју. Након прегледа дискриминације на основу његовог личног својства – сметњи у развоју. Након прегледа 
И. Ј. и увида у његову медицинску документацију, Љ. М. је у обрасцу лекарског уверења, И. Ј. и увида у његову медицинску документацију, Љ. М. је у обрасцу лекарског уверења, 
у рубрици у рубрици Допунски налазиДопунски налази, написала: , написала: Налаз психолога: вербални контакт се тешко Налаз психолога: вербални контакт се тешко 
може успоставити. Препис медицинске документације: autismus F 840, logoretardatio, може успоставити. Препис медицинске документације: autismus F 840, logoretardatio, 
retardatio mentalis. Не може да похађа средњу школу у редовном систему школовања. retardatio mentalis. Не може да похађа средњу школу у редовном систему школовања. 
Саветује се упис у школу „М. П.” по програму предвиђеном за његове могућности, Саветује се упис у школу „М. П.” по програму предвиђеном за његове могућности, 
најбоље манипулативне вештине – грнчарство, ткање и сл.најбоље манипулативне вештине – грнчарство, ткање и сл.

3.22. 3.22. Сачињавањем оваквог налаза, психолошкиња Љ. М. не само што је прекорачила своја Сачињавањем оваквог налаза, психолошкиња Љ. М. не само што је прекорачила своја 
овлашћења, већ је формулацијом „овлашћења, већ је формулацијом „не може да похађа средњу школу у редовном систему не може да похађа средњу школу у редовном систему 
школовања”школовања” указала својим колегама да И. Ј. није способан да похађа средњу школу у  указала својим колегама да И. Ј. није способан да похађа средњу школу у 
редовном систему образовања и васпитања. Овакав налаз Љ. М. је веома забрињавајући, редовном систему образовања и васпитања. Овакав налаз Љ. М. је веома забрињавајући, 
јер показује непознавање процедуре уписа ученика са сметњама у развоју у средњу јер показује непознавање процедуре уписа ученика са сметњама у развоју у средњу 
школу, улогу Службе здравствене заштите радника која издаје лекарско уверење школу, улогу Службе здравствене заштите радника која издаје лекарско уверење 
за упис у средњу школу, непознавање прописа којима је регулисано право детета на за упис у средњу школу, непознавање прописа којима је регулисано право детета на 
образовање, као и потпуно занемаривање значаја инклузивног образовања за дете.образовање, као и потпуно занемаривање значаја инклузивног образовања за дете.

3.23. 3.23. Повереница за заштиту равноправности указује да су током претходних година, Повереница за заштиту равноправности указује да су током претходних година, 
разраз личита надлежна тела и институције дала дефиницију инклузивног образовања личита надлежна тела и институције дала дефиницију инклузивног образовања 
и његовог значаја за напредовање и едукацију деце са сметњама у развоју. Орга-и његовог значаја за напредовање и едукацију деце са сметњама у развоју. Орга-
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низација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у низација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у Смерницама Смерницама 
за укључивањеза укључивање, дефинише инклузивно образовање као процес сагледавања и , дефинише инклузивно образовање као процес сагледавања и 
одговора на различите потребе свих ученика кроз веће учешће у учењу, културама одговора на различите потребе свих ученика кроз веће учешће у учењу, културама 
и заједницама, као и смањење искључивања унутар и из образовања. Инклузивно и заједницама, као и смањење искључивања унутар и из образовања. Инклузивно 
образовање подобразовање под рара зумева промене и прилагођавања у садржају, приступима, зумева промене и прилагођавања у садржају, приступима, 
структурама и стратегијама, уз заједничку визију која обухвата сву децу унутар структурама и стратегијама, уз заједничку визију која обухвата сву децу унутар 
одговарајућег старосног распона, као и убеђење да на редовном систему лежи од-одговарајућег старосног распона, као и убеђење да на редовном систему лежи од-
говорност за образовање све деце. Такође, током претходних деценија рађена су говорност за образовање све деце. Такође, током претходних деценија рађена су 
бројна истраживања на тему инклузивног образовања и укључивања деце са сме-бројна истраживања на тему инклузивног образовања и укључивања деце са сме-
тњама у развоју у систем редовног школовања, а резултати оваквих истраживања тњама у развоју у систем редовног школовања, а резултати оваквих истраживања 
показали су вишеструку корист инклузивног обпоказали су вишеструку корист инклузивног об рара зовања. Деца са сметњама у развоју зовања. Деца са сметњама у развоју 
која су похађала редовну наставу имају могућност успостављања пријатељстава и која су похађала редовну наставу имају могућност успостављања пријатељстава и 
осећаја прихваћености са децом без инвалидитета, што доприноси њиховом нео-осећаја прихваћености са децом без инвалидитета, што доприноси њиховом нео-
пходном укључивању у редовне токове живота, као и осамостаљивању и развијању пходном укључивању у редовне токове живота, као и осамостаљивању и развијању 
осећаја самопоштовања; учење у природној вршњачкој груосећаја самопоштовања; учење у природној вршњачкој гру пи; оспособљеност за пи; оспособљеност за 
укључивање у живот и рад; оснаживање родитеља деце са сметњама у развоју да укључивање у живот и рад; оснаживање родитеља деце са сметњама у развоју да 
им деца буду прихваћена од стране заједнице у којој живе; поим деца буду прихваћена од стране заједнице у којој живе; по већање компетенције већање компетенције 
наставника и професора; реструктурирање праксе и принципа васпитно-образовног наставника и професора; реструктурирање праксе и принципа васпитно-образовног 
рада тако да се може одговорити на различите потребе ученика; успостављање рада тако да се може одговорити на различите потребе ученика; успостављање 
сарадње и тимског рада међу ученицима и наставницима; прихватање различитости сарадње и тимског рада међу ученицима и наставницима; прихватање различитости 
као нормалне појаве; излажење у сусрет потребама свих ученика; прихватање и као нормалне појаве; излажење у сусрет потребама свих ученика; прихватање и 
подржавање различитих стилова и темпа учења; осигурање квалитета образовања подржавање различитих стилова и темпа учења; осигурање квалитета образовања 
за све ученике кроз стратегије подршке и подучавања, као и потпуна искоришћеност за све ученике кроз стратегије подршке и подучавања, као и потпуна искоришћеност 
свих људских потенцијала у друштву.свих људских потенцијала у друштву.6262 

3.24. 3.24. Надаље, Повереница за заштиту равноправности напомиње да предлог о уписивању Надаље, Повереница за заштиту равноправности напомиње да предлог о уписивању 
детета у школу за образовање ученика са сметњама у развоју може дати само интер-детета у школу за образовање ученика са сметњама у развоју може дати само интер-
ресорна комисија, уз обавезну сагласност родитеља, односно старатеља. То знаресорна комисија, уз обавезну сагласност родитеља, односно старатеља. То зна чи да чи да 
нико други осим родитељанико други осим родитеља не може да одлучи да ли ће дете бити уписано у редовну или  не може да одлучи да ли ће дете бити уписано у редовну или 
школу за образовање ученика са сметњама у развоју, нити било ко осим интерресорне школу за образовање ученика са сметњама у развоју, нити било ко осим интерресорне 
комисије може да предложи да дете буде уписано у школу за образовање ученика са комисије може да предложи да дете буде уписано у школу за образовање ученика са 
сметњама у развоју. сметњама у развоју. 

 Што се тиче навода из изјашњења Љ. М. да подржава инклузивно образовање онда  Што се тиче навода из изјашњења Љ. М. да подржава инклузивно образовање онда 
када је то у најбољем интересу детета, а да тај интерес може једино да препозна струка, када је то у најбољем интересу детета, а да тај интерес може једино да препозна струка, 
неки пут објективније од самих родитеља. Повереница за заштиту равноправности неки пут објективније од самих родитеља. Повереница за заштиту равноправности 
указује на законско решење према којем родитељи доносе одлуку о врсти школе коју ће указује на законско решење према којем родитељи доносе одлуку о врсти школе коју ће 
дете похађати. Овако важна одлука која се тиче дететовог живота са разлогом не може дете похађати. Овако важна одлука која се тиче дететовог живота са разлогом не може 
да буде препуштена стручњацима, с обзиром да су управо родитељи ти који су највише да буде препуштена стручњацима, с обзиром да су управо родитељи ти који су највише 
заинтересовани за постигнућа свог детета и представљају незаобилазне партнере у заинтересовани за постигнућа свог детета и представљају незаобилазне партнере у 
образовном процесу. Активна улога родитеља у образовном процесу почиње од избора образовном процесу. Активна улога родитеља у образовном процесу почиње од избора 
школе коју ће дете похађати, а наставља се кроз различите активности и учествовање у школе коју ће дете похађати, а наставља се кроз различите активности и учествовање у 
доношењу свих одлука које се тичу детета.доношењу свих одлука које се тичу детета.

3.25. 3.25. Повереница констатује да је психолошкиња Љ. М, својим налазом да И. Ј. не може да Повереница констатује да је психолошкиња Љ. М, својим налазом да И. Ј. не може да 
похађа средњу школу у редовном систему образовања, те саветом да упише школу похађа средњу школу у редовном систему образовања, те саветом да упише школу 
за образовање ученика са сметњама у развоју, отежала И. Ј. остваривање права на за образовање ученика са сметњама у развоју, отежала И. Ј. остваривање права на 
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об разовање и васпитање које уважава његове образовне и васпитне потребе у реоб разовање и васпитање које уважава његове образовне и васпитне потребе у ре-
довном систему образовања. Љ. М. дала је такав налаз и предлог, иако то није у њеној довном систему образовања. Љ. М. дала је такав налаз и предлог, иако то није у њеној 
над лежности, а при том је занемарила жељу И. Ј. и његових родитеља да И. настави над лежности, а при том је занемарила жељу И. Ј. и његових родитеља да И. настави 
школовање у редовном систему и на средњем нивоу образовања. Повереница још школовање у редовном систему и на средњем нивоу образовања. Повереница још 
једном напомиње да само интерресорна комисија, уз сагласност родитеља и разговор са једном напомиње да само интерресорна комисија, уз сагласност родитеља и разговор са 
дететом, може да предложи да дете упише школу за образовање ученика са сметњама у дететом, може да предложи да дете упише школу за образовање ученика са сметњама у 
развоју, те да ни један други орган, институција или појединац немају право да одлучују развоју, те да ни један други орган, институција или појединац немају право да одлучују 
о врсти школе коју ће дете уписати. о врсти школе коју ће дете уписати. 

3.26. 3.26. Сагледавајући све чињенице и околности, Повереница за заштиту равноправности је Сагледавајући све чињенице и околности, Повереница за заштиту равноправности је 
мишљења да су Дом здравља Н. С., Служба здравствене заштите радника, одељење мишљења да су Дом здравља Н. С., Служба здравствене заштите радника, одељење 
превентиве и др М. П., специјалисткиња медицине рада у овој служби, постављањем превентиве и др М. П., специјалисткиња медицине рада у овој служби, постављањем 
посебних услова И. Ј. за издавање лекарског уверења о испуњавању здравствених посебних услова И. Ј. за издавање лекарског уверења о испуњавању здравствених 
услова за упис у средњу школу, те налазом психолошкиње Љ. М. да И. Ј. не може да услова за упис у средњу школу, те налазом психолошкиње Љ. М. да И. Ј. не може да 
похађа средњу школу у редовном систему образовања, извршили акт дискриминације похађа средњу школу у редовном систему образовања, извршили акт дискриминације 
на основу његовог личног својства – инвалидитета. на основу његовог личног својства – инвалидитета. 

4. МИШЉЕЊЕ4. МИШЉЕЊЕ

4.1. 4.1. Дом здравља Н. С, Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве и др Дом здравља Н. С, Служба здравствене заштите радника, одељење превентиве и др 
М. П, специјалисткиња медицине рада у овој служби поставили су посебне услове И. Ј. М. П, специјалисткиња медицине рада у овој служби поставили су посебне услове И. Ј. 
за издавање лекарског уверења о испуњавању здравствених услова за упис у средњу за издавање лекарског уверења о испуњавању здравствених услова за упис у средњу 
школу „Б. Ш.” у Н. С, на смеру техничар дизајна графике, чиме су прекршили одредбе школу „Б. Ш.” у Н. С, на смеру техничар дизајна графике, чиме су прекршили одредбе 
Закона о забрани дискриминације.Закона о забрани дискриминације.

4.2. 4.2. Налазом у лекарском уверењу у којем је наведено да И. Ј. не може да похађа средњу Налазом у лекарском уверењу у којем је наведено да И. Ј. не може да похађа средњу 
школу у редовном систему образовања, психолошкиња Љ. М. прекршила је одредбе школу у редовном систему образовања, психолошкиња Љ. М. прекршила је одредбе 
Закона о забрани дискриминације.Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Дому здравља Н. С., Служби здравПовереница за заштиту равноправности препоручује Дому здравља Н. С., Служби здрав-
ствене заштите радника, одељење превентиве и начелници др О. Н., као одговорном лицу да:ствене заштите радника, одељење превентиве и начелници др О. Н., као одговорном лицу да:

5.1. 5.1. Mишљење и препоруку Повереника за заштиту равноправности објави на огласној та-Mишљење и препоруку Повереника за заштиту равноправности објави на огласној та-
бли или другом видном месту у просторијама Службе здравствене заштите радника, бли или другом видном месту у просторијама Службе здравствене заштите радника, 
одељење превентиве Дома здравља Н. С. Потребно је да мишљење и препорука буду одељење превентиве Дома здравља Н. С. Потребно је да мишљење и препорука буду 
истакнути најмање 15 дана на огласној табли или другом видном месту у просторијама истакнути најмање 15 дана на огласној табли или другом видном месту у просторијама 
Дома здравља Н. С.Дома здравља Н. С.

5.2. 5.2. Да у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком упути писано извињеДа у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком упути писано извиње ње ње 
И. Ј. због дискриминаторног поступања према њему.И. Ј. због дискриминаторног поступања према њему.

5.3. 5.3. Убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидис кри ми на-Убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидис кри ми на-
ционе прописе. ционе прописе. 
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 Повереница за заштиту равноправности препоручује др М. П. да убудуће: Повереница за заштиту равноправности препоручује др М. П. да убудуће:

5.4. 5.4. У оквиру обављања послова и задатака из своје надлежности не поставља посебне У оквиру обављања послова и задатака из своје надлежности не поставља посебне 
услове за пружање здравствених услуга који се заснивају на личним својствима пауслове за пружање здравствених услуга који се заснивају на личним својствима па-
цијената и нису оправдани медицинским разлозима;цијената и нису оправдани медицинским разлозима;

5.5. 5.5. У оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе У оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе 
про писе. про писе. 

 Повереница за заштиту равноправности препоручује психолошкињи Љ. М. да убудуће: Повереница за заштиту равноправности препоручује психолошкињи Љ. М. да убудуће:

5.6. 5.6. У оквиру обављања послова и задатака из своје надлежности не доноси налазе и пре-У оквиру обављања послова и задатака из своје надлежности не доноси налазе и пре-
поруке чија је садржина дискриминаторна и којим се пацијентима неоправдано ус кра-поруке чија је садржина дискриминаторна и којим се пацијентима неоправдано ус кра-
ћује или отежава остварење права из било које области друштвеног живота; ћује или отежава остварење права из било које области друштвеног живота; 

5.7. 5.7. У оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе У оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе 
про писе. про писе. 

 Потребно је да начелница др О. Н. обавести Повереницу за заштиту равноправности о  Потребно је да начелница др О. Н. обавести Повереницу за заштиту равноправности о 
спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Дом здравља Н. С, Служ Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Дом здравља Н. С, Служ-
ба здравствене заштите радника, одељење превентиве не поступи по препоруци у року ба здравствене заштите радника, одељење превентиве не поступи по препоруци у року 
од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштеод 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуште-
на жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправнона жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправно-
сти може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други сти може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други 
по годан начин. по годан начин. 

 Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго  Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго 
правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.
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Притужба Ф. М. против Минстарства за рад због дискриминацијеПритужба Ф. М. против Минстарства за рад због дискриминације
по основу породичног статусапо основу породичног статуса

бр. 07-00-141/2014-02 датум: 1.8.2014.бр. 07-00-141/2014-02 датум: 1.8.2014.

МишљењеМишљење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ф. М. из Б., која је поднета ишљење је донето у поступку поводом притужбе Ф. М. из Б., која је поднета 
против Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због против Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због 

мишљења у вези са тумачењем одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона. Министарство мишљења у вези са тумачењем одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона. Министарство 
је дало мишљење општинским органима управе, у којем је наведено да родитељи могу је дало мишљење општинским органима управе, у којем је наведено да родитељи могу 
да одреде презиме детету према презимену једног родитеља, а према презимену оба да одреде презиме детету према презимену једног родитеља, а према презимену оба 
родитеља само уколико родитељи имају иста презимена, а не и у ситуацијама када родитеља само уколико родитељи имају иста презимена, а не и у ситуацијама када 
родитељи имају различита презимена. У току поступка је утврђено да је одредбом чл. родитељи имају различита презимена. У току поступка је утврђено да је одредбом чл. 
345. ст. 1. Породичног закона прописано да презиме детета одређују родитељи пре345. ст. 1. Породичног закона прописано да презиме детета одређују родитељи пре ма ма 
презимену једног или оба родитеља, те да цитираном одредбом није ускраћено прапрезимену једног или оба родитеља, те да цитираном одредбом није ускраћено пра во во 
родитељима да детету одреде презиме које би садржало различита презимена мајке родитељима да детету одреде презиме које би садржало различита презимена мајке 
и оца. Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питаи оца. Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална пита ња, ња, 
према коме родитељи не могу детету да одреде презиме према презимену оба родитепрема коме родитељи не могу детету да одреде презиме према презимену оба родите-
ља у случају када родитељи имају различита презимена, супротно је императивним ља у случају када родитељи имају различита презимена, супротно је императивним 
прописима о забрани дискриминације, јер производи негативне последице за супрописима о забрани дискриминације, јер производи негативне последице за су-
пружнике који су, на основу својих уверења, изабрали законску могућност да имају пружнике који су, на основу својих уверења, изабрали законску могућност да имају 
различита презимена, јер су онемогућени да слободно одаберу презиме за своје деразличита презимена, јер су онемогућени да слободно одаберу презиме за своје де те, те, 
чиме су стављени у неравноправан положај у односу на друге родитеље који имачиме су стављени у неравноправан положај у односу на друге родитеље који има ју ју 
могућност да свом детету одреде презиме по презимену оба родитеља, а на осмогућност да свом детету одреде презиме по презимену оба родитеља, а на ос нову нову 
својих уверења у погледу избора презимена приликом склапања брака. Ово мисвојих уверења у погледу избора презимена приликом склапања брака. Ово ми-
шљење, такође, производи негативне последице за дете, које је ускраћено да носи шљење, такође, производи негативне последице за дете, које је ускраћено да носи 
препре зиме оба своја родитеља, чиме је дете доведено у неравноправан положај у односу зиме оба своја родитеља, чиме је дете доведено у неравноправан положај у односу 
на другу децу која имају могућност да носе презиме оба родитеља, на основу уверења на другу децу која имају могућност да носе презиме оба родитеља, на основу уверења 
својих родитеља. Због тога је Повереница за заштиту равноправности препоручисвојих родитеља. Због тога је Повереница за заштиту равноправности препоручи ла ла 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да предузме, без Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да предузме, без 
одлагања, све неопходне радње и мере које ће омогућити да општински и градски ородлагања, све неопходне радње и мере које ће омогућити да општински и градски ор-
гани управе, приликом уписа презимена детета у матичну књигу рођених, омогуће гани управе, приликом уписа презимена детета у матичну књигу рођених, омогуће 
упис презимена детета према презимену оба родитеља и када они имају различита упис презимена детета према презимену оба родитеља и када они имају различита 
препре зимена, уколико родитељи такво презиме детету одреде, као и да убудуће води зимена, уколико родитељи такво презиме детету одреде, као и да убудуће води 
рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности поступа у складу са анрачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности поступа у складу са ан-
тити дискриминационим прописима.дискриминационим прописима.

1. ТОК ПОСТУПКА1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио Ф. М. из Б., поднетом Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио Ф. М. из Б., поднетом 
против Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељења против Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељења 
за управно надзорне послове у области породичне заштите, због мишљења које је за управно надзорне послове у области породичне заштите, због мишљења које је 
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министарство дало у вези са тумачењем чл. 345. ст. 1. Породичног закона. У притужби је министарство дало у вези са тумачењем чл. 345. ст. 1. Породичног закона. У притужби је 
наведено:наведено:

да је мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, да је мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Одељења за управно надзорне послове у области породичне заштите бр. 200-00-8/Одељења за управно надзорне послове у области породичне заштите бр. 200-00-8/
2014-14 од 18. марта 2014. године, поводом тумачења чл. 345. ст. 1. Породичног закона 2014-14 од 18. марта 2014. године, поводом тумачења чл. 345. ст. 1. Породичног закона 
дискриминаторно, односно, јер је њиме повређено право на равноправност;дискриминаторно, односно, јер је њиме повређено право на равноправност;

да је одредба чл. 345. ст. 1. Породичног закона јасна и да не пружа основ за погрешно и да је одредба чл. 345. ст. 1. Породичног закона јасна и да не пружа основ за погрешно и 
дискриминаторно тумачење, односно, да омогућава родитељима да деци равноправно дискриминаторно тумачење, односно, да омогућава родитељима да деци равноправно 
дају презиме и мајке и оца при упису у матичну књигу рођених;дају презиме и мајке и оца при упису у матичну књигу рођених;

1.2. 1.2. Уз притужбу је достављен допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и соУз притужбу је достављен допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и со цици-
јална питања, Одељења за управно надзорне послове у области породичне заштите, бр. јална питања, Одељења за управно надзорне послове у области породичне заштите, бр. 
200-00-8/2014-14 од 18. марта 2014. године, у којем је наведено: 200-00-8/2014-14 од 18. марта 2014. године, у којем је наведено: 

да је министарство више пута општинским управама и грађанима давало објашњеда је министарство више пута општинским управама и грађанима давало објашње ње ње 
чл. 345. ст. 1 и 2. Породичног закона;чл. 345. ст. 1 и 2. Породичног закона;

да општинске управе које врше упис презимена деце на основу наведеног објашњеда општинске управе које врше упис презимена деце на основу наведеног објашње ња ња 
поступају правилно и законито;поступају правилно и законито;

да у смислу одредбе чл. 345. ст. 1 Породичног закона, родитељи који имају различида у смислу одредбе чл. 345. ст. 1 Породичног закона, родитељи који имају различи та та 
презимена могу одредити презиме детету према презимену једног од њих;презимена могу одредити презиме детету према презимену једног од њих;

да уколико оба родитељи имају иста презимена, презиме детета се одређује према том да уколико оба родитељи имају иста презимена, презиме детета се одређује према том 
презимену;презимену;

да у случају када би детету било одређено презиме на начин да садржи оба различита да у случају када би детету било одређено презиме на начин да садржи оба различита 
презимена родитеља, то би било супротно чл. 345. ст. 1. Породичног закона, јер би се презимена родитеља, то би било супротно чл. 345. ст. 1. Породичног закона, јер би се 
тада презиме детета разликовало од презимена њихових родитеља; тада презиме детета разликовало од презимена њихових родитеља; 

да је овакво објашњење цитиране одредбе Породичног закона потврдио и Управни суд да је овакво објашњење цитиране одредбе Породичног закона потврдио и Управни суд 
у својој пресуди;у својој пресуди;

да према одредби чл. 345. ст. 2. Породичног закона, родитељи не могу својој деци да према одредби чл. 345. ст. 2. Породичног закона, родитељи не могу својој деци 
одредити различита презимена, а у случају када су родитељи одредили презиме једном одредити различита презимена, а у случају када су родитељи одредили презиме једном 
детету супротно наведеном тумачењу министарства, које је као такво уписано у матичну детету супротно наведеном тумачењу министарства, које је као такво уписано у матичну 
књигу рођених, а другом детету у складу са наведеним тумачењем, ради усаглашавања књигу рођених, а другом детету у складу са наведеним тумачењем, ради усаглашавања 
презимена деце, у смислу чл. 345. ст. 2. Породичног закона, родитељи могу поднети презимена деце, у смислу чл. 345. ст. 2. Породичног закона, родитељи могу поднети 
захтев општинском органу управе за промену личног имена детета којем презиме није захтев општинском органу управе за промену личног имена детета којем презиме није 
законито одређено;законито одређено;

да уколико родитељи детета не желе да искористе своје право и покрену поступак да уколико родитељи детета не желе да искористе своје право и покрену поступак 
за промену личног имена детета, дете задржава лично име које му је већ одређено за промену личног имена детета, дете задржава лично име које му је већ одређено 
и уписано у матичну књигу рођених, јер је право на лично име право које се стиче и уписано у матичну књигу рођених, јер је право на лично име право које се стиче 
рођењем, а штити од момента уписа у матичну књигу рођених;рођењем, а штити од момента уписа у матичну књигу рођених;

да упис личног имена има конститутивни карактер, што значи да од момента уписа да упис личног имена има конститутивни карактер, што значи да од момента уписа 
лично име постаје заштићено лично право грађанина које делује према свим трећим лично име постаје заштићено лично право грађанина које делује према свим трећим 
лицима.лицима.
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1.3. 1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања прав-Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања прав-
но релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о но релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о 
за брани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Министарства за брани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељења за управно надзорне за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељења за управно надзорне 
пос лове у области породичне заштите. пос лове у области породичне заштите. 

1.4. 1.4. У изјашњењу Драгана Вулевића, начелника Одељења за управно надзорне послове у У изјашњењу Драгана Вулевића, начелника Одељења за управно надзорне послове у 
области породичне заштите, наведено је:области породичне заштите, наведено је:

да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања сматра да су да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања сматра да су 
наводи из предметне притужбе неосновани, те остаје при објашњењу о примени чл. наводи из предметне притужбе неосновани, те остаје при објашњењу о примени чл. 
345. ст. 1. и 2. Породичног закона које је подносилац притужбе добио у акту бр. 200-00-345. ст. 1. и 2. Породичног закона које је подносилац притужбе добио у акту бр. 200-00-
8/2014-14 од 18. марта 2014. године;8/2014-14 од 18. марта 2014. године;

1.5. 1.5. Уз изјашњење је достављен допис Министарства рада, запошљавања и социјалне Уз изјашњење је достављен допис Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, Одељења за управно надзорне послове, бр. 200-00-2/2007-14 од 13. марта политике, Одељења за управно надзорне послове, бр. 200-00-2/2007-14 од 13. марта 
2007. године, у вези тумачења чл. 345. Породичног закона, у којем је наведено: „да 2007. године, у вези тумачења чл. 345. Породичног закона, у којем је наведено: „да 
је од рeд бoм чл. 345. ст. 1. Пoрoдичнoг зaкoнa прoписaнo дa прeзимe дeтeтa oд-је од рeд бoм чл. 345. ст. 1. Пoрoдичнoг зaкoнa прoписaнo дa прeзимe дeтeтa oд-
рeђуjу рo дитeљи дeтeтa, прeмa прeзимeну jeднoг или oбa рoдитeљa. Oвo знaчи дa рeђуjу рo дитeљи дeтeтa, прeмa прeзимeну jeднoг или oбa рoдитeљa. Oвo знaчи дa 
рoдитeљи кojи имa jу рaзличитa прeзимeнa, мoгу дeтeту oдрeдити jeднo oд прeзимeнa рoдитeљи кojи имa jу рaзличитa прeзимeнa, мoгу дeтeту oдрeдити jeднo oд прeзимeнa 
рoдитeљa, aли ни кaкo oбa прeзимeнa, jeр би дeтe тaдa нoсилo рaзличитo прeзимe oд рoдитeљa, aли ни кaкo oбa прeзимeнa, jeр би дeтe тaдa нoсилo рaзличитo прeзимe oд 
свojих рoдитeљa. Зa кoнскa мoгућнoст дa рoдитeљи мoгу дeтeту дa oдрeдe прeзимe свojих рoдитeљa. Зa кoнскa мoгућнoст дa рoдитeљи мoгу дeтeту дa oдрeдe прeзимe 
прeмa прeзимeну oбa рo дитeљa пoдрaзумeвa само ситуaциjу кaдa рoдитeљи нoсe прeмa прeзимeну oбa рo дитeљa пoдрaзумeвa само ситуaциjу кaдa рoдитeљи нoсe 
истo прeзимe.” истo прeзимe.” 

1.6. 1.6. Уз изјашњење је достављена и пресуда Управног суда, Одељења у Крагујевцу, бр. Уз изјашњење је достављена и пресуда Управног суда, Одељења у Крагујевцу, бр. 
I-20 У 4124/12 од 30. јануара 2014. године и наведено је да Управни суд заузео правно I-20 У 4124/12 од 30. јануара 2014. године и наведено је да Управни суд заузео правно 
становиште које је истоветно са мишљењем Министарства рада, запошљавања и состановиште које је истоветно са мишљењем Министарства рада, запошљавања и со-
цијалне политике у вези са одређивањем презимена детета. Имајући ово у виду, По-цијалне политике у вези са одређивањем презимена детета. Имајући ово у виду, По-
вереница за заштиту равноправности најпре је разматрала да ли се по притужби уо-вереница за заштиту равноправности најпре је разматрала да ли се по притужби уо-
пште може поступати, с обзиром да је одредбом члана 36. став 1. Закона о забрани пште може поступати, с обзиром да је одредбом члана 36. став 1. Закона о забрани 
дискриминације прописано да Повереник поступа по притужби уколико поступак пред дискриминације прописано да Повереник поступа по притужби уколико поступак пред 
судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан. Увидом у пресуду судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан. Увидом у пресуду 
Управног суда, Одељења у Крагујевцу, бр. I-20 У 4124/12 од 30. јануара 2014. године, Управног суда, Одељења у Крагујевцу, бр. I-20 У 4124/12 од 30. јануара 2014. године, 
утврђено је да није у питању иста правна ствар, с обзиром да не постоји ни субјективни утврђено је да није у питању иста правна ствар, с обзиром да не постоји ни субјективни 
идентитет (идентитет лица) ни објективни идентитет (идентитет дела), због чега ова идентитет (идентитет лица) ни објективни идентитет (идентитет дела), због чега ова 
пресуда није сметња да Повереник поступа. С друге стране, чак и да је овом пресудом пресуда није сметња да Повереник поступа. С друге стране, чак и да је овом пресудом 
Управни суд одлучивао по тужби Ф. М., у питању би био специфичан правни спор (управни Управни суд одлучивао по тужби Ф. М., у питању би био специфичан правни спор (управни 
спор) поводом законитости тужбом оспореног управног акта, чији би се непосредни спор) поводом законитости тужбом оспореног управног акта, чији би се непосредни 
предмет разликовао од непосредног предмета поступка пред Повереником. При то ме предмет разликовао од непосредног предмета поступка пред Повереником. При то ме 
је потребно имати у виду да у управном спору, без обзира на то какав је његов непо-је потребно имати у виду да у управном спору, без обзира на то какав је његов непо-
сред ни предмет, управни суд не може својом одлуком утврдити, снагом пресуђене сред ни предмет, управни суд не може својом одлуком утврдити, снагом пресуђене 
ства ри, да је дискриминација извршена, већ ово питање може евентуално решити као ства ри, да је дискриминација извршена, већ ово питање може евентуално решити као 
прет ходно питање и о њему се изјаснити у образложењу своје одлуке. Због тога ни ток прет ходно питање и о њему се изјаснити у образложењу своје одлуке. Због тога ни ток 
управног спора, нити правноснажна пресуда којом је он окончан нису процесна сметња управног спора, нити правноснажна пресуда којом је он окончан нису процесна сметња 
за поступање по притужби због дискриминације. Сагласно томе, Повереник не би био за поступање по притужби због дискриминације. Сагласно томе, Повереник не би био 
везан пресудом Управног суда и не би било услова за примену одредбе чл. 36. ст. 1. везан пресудом Управног суда и не би било услова за примену одредбе чл. 36. ст. 1. 
Закона о забрани дискриминације. Закона о забрани дискриминације. 
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2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

На основу навода из притужбе, изјашњења и доказа достављених уз притужбу утврђено На основу навода из притужбе, изјашњења и доказа достављених уз притужбу утврђено 
је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поводом тумачења је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поводом тумачења 
одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона, дало мишљење по коме се законска могућност да одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона, дало мишљење по коме се законска могућност да 
родитељи могу детету да одреде презиме према презимену оба родитеља односи само на родитељи могу детету да одреде презиме према презимену оба родитеља односи само на 
ситуацију када родитељи носе исто презиме, а не и када родитељи имају различита презимена, ситуацију када родитељи носе исто презиме, а не и када родитељи имају различита презимена, 
са образложењем да би дете тада носило различито презиме од својих родитеља. Сагласно са образложењем да би дете тада носило различито презиме од својих родитеља. Сагласно 
наведеном мишљењу, родитељи не могу детету да одреде презиме према презимену оца и наведеном мишљењу, родитељи не могу детету да одреде презиме према презимену оца и 
мајке, уколико имају различита презимена.мајке, уколико имају различита презимена.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. 3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, има-Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, има-
ла је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени, као и релеван-ла је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени, као и релеван-
тне правне прописе у области заштите од дискриминације.тне правне прописе у области заштите од дискриминације.

ПРАВНИ ОКВИРПРАВНИ ОКВИР

3.2. 3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован дрПовереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован др-
жавни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на жавни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на 
сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у дру-сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у дру-
штвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је од-штвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је од-
ређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно ређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно 
и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да 
прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у кон-прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у кон-
кретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, кретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, 
Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске по-Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске по-
ступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дис-ступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дис-
криминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, криминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, 
овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације 
и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности. и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности. 

3.3. 3.3. Устав Републике Србије, одредбом члана 21. забрањује сваку дискриминацију, не-Устав Републике Србије, одредбом члана 21. забрањује сваку дискриминацију, не-
посредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, на циопосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, на цио-
налне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или налне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или 
другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког 
инвалидитета. Одредбом чл. 65. прописано је да родитељи имају право и дужност да инвалидитета. Одредбом чл. 65. прописано је да родитељи имају право и дужност да 
издржавају, васпитавају и образују своју децу и у томе су равноправни, док је ст. 2. овог издржавају, васпитавају и образују своју децу и у томе су равноправни, док је ст. 2. овог 
члана прописано да сва или поједина права могу једном или обома родитељима бити члана прописано да сва или поједина права могу једном или обома родитељима бити 
одузета или ограничена само одлуком суда, ако је то у најбољем интересу детета, у одузета или ограничена само одлуком суда, ако је то у најбољем интересу детета, у 
складу са законом. Такође, према чл. 64. свако дете има право на лично име, упис у ма-складу са законом. Такође, према чл. 64. свако дете има право на лично име, упис у ма-
тичну књигу рођених, право да сазна своје порекло и право да очува свој идентитет.тичну књигу рођених, право да сазна своје порекло и право да очува свој идентитет.

3.4. 3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминациУставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминаци-
је, којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су је, којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су 
сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична 
својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби чл. 2. својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби чл. 2. 
ст. 1. тач. 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако ст. 1. тач. 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако 
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поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), 
у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, 
на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 
држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 
стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном 
и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, 
синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним 
личним својствима. Одредбом чл. 8. Закона о забрани дискриминације прописано је личним својствима. Одредбом чл. 8. Закона о забрани дискриминације прописано је 
да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због 
његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или 
намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом 
лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и 
ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварују. ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварују. 

3.5. 3.5. Одредбама члана 7. Породичног закона прописано је да родитељско право припада Одредбама члана 7. Породичног закона прописано је да родитељско право припада 
мајци и оцу заједно, као и да су родитељи равноправни у вршењу родитељског права. мајци и оцу заједно, као и да су родитељи равноправни у вршењу родитељског права. 
Одредбама члана 13. прописано је да свако има право на лично име и да се лично име Одредбама члана 13. прописано је да свако има право на лично име и да се лично име 
стиче рођењем, док је чл. 342. прописано да се лично име састоји од имена и презимена.стиче рођењем, док је чл. 342. прописано да се лично име састоји од имена и презимена.

3.6. 3.6. Одредбама чл. 348. ст. 1. Породичног закона прописано је да се супружници приликом Одредбама чл. 348. ст. 1. Породичног закона прописано је да се супружници приликом 
склапања брака могу споразумети да а) сваки од њих задржи своје презиме, б) уместо свог склапања брака могу споразумети да а) сваки од њих задржи своје презиме, б) уместо свог 
узме презиме другог супружника и в) свом презимену дода презиме другог супружника, узме презиме другог супружника и в) свом презимену дода презиме другог супружника, 
односно, презимену другог супружника дода своје презиме. Према одредби чл. 345. ст. односно, презимену другог супружника дода своје презиме. Према одредби чл. 345. ст. 
1. Породичног закона, презиме детета одређују родитељи према презимену једног или 1. Породичног закона, презиме детета одређују родитељи према презимену једног или 
оба родитеља. Прописано је да родитељи не могу заједничкој деци одредити различита оба родитеља. Прописано је да родитељи не могу заједничкој деци одредити различита 
презимена, док презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако презимена, док презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако 
нису познати, односно, ако не могу да постигну споразум о презимену детета (ст. 2. и 3).нису познати, односно, ако не могу да постигну споразум о презимену детета (ст. 2. и 3).

АНАЛИЗА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКААНАЛИЗА МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, У ВЕЗИ ТУМАЧЕЊА ЧЛ. 345. СТ. 1. ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНАИ СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, У ВЕЗИ ТУМАЧЕЊА ЧЛ. 345. СТ. 1. ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА
СА АСПЕКТА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРОПИСАСА АСПЕКТА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРОПИСА

3.7. 3.7. На основу мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања На основу мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
број 200-00-0008/2014-14 од 18. марта 2014. године, као и мишљења бр. 200-00-број 200-00-0008/2014-14 од 18. марта 2014. године, као и мишљења бр. 200-00-
0002/2007/14 од 13. марта 2007. године, утврђено је да је ово министарство општинским 0002/2007/14 од 13. марта 2007. године, утврђено је да је ово министарство општинским 
управама упутило објашњење по коме у смислу чл. 345. ст. 1 Породичног закона, управама упутило објашњење по коме у смислу чл. 345. ст. 1 Породичног закона, 
родитељи који имају различита презимена могу одредити презиме детета према родитељи који имају различита презимена могу одредити презиме детета према 
презимену једног од њих, а уколико родитељи имају исто презиме, презиме детета се презимену једног од њих, а уколико родитељи имају исто презиме, презиме детета се 
одређује према том презимену. У мишљењима је изричито наведено да презиме детета одређује према том презимену. У мишљењима је изричито наведено да презиме детета 
не може да буде одређено на начин да садржи оба различита презимена родитеља (у не може да буде одређено на начин да садржи оба различита презимена родитеља (у 
ситуацији када родитељи имају различита презимена), уз образложење да би се тада ситуацији када родитељи имају различита презимена), уз образложење да би се тада 
презиме детета разликовало од презимена његових родитеља, што би било супротно презиме детета разликовало од презимена његових родитеља, што би било супротно 
чл. 345. ст. 1. Породичног закона. чл. 345. ст. 1. Породичног закона. 

3.8. 3.8. Имајући у виду ово мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална Имајући у виду ово мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, по коме поступају општински органи управе приликом уписа презимена детета питања, по коме поступају општински органи управе приликом уписа презимена детета 
у матичну књигу рођених, Повереница за заштиту равноправности констатује да је у у матичну књигу рођених, Повереница за заштиту равноправности констатује да је у 
конкретном случају потребно утврдити да ли је Министарство за рад, запошљавање, конкретном случају потребно утврдити да ли је Министарство за рад, запошљавање, 
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борачка и социјална питања извршило акт дискриминације тиме што је родитељима, борачка и социјална питања извршило акт дискриминације тиме што је родитељима, 
који су, као супружници, на основу својих уверења, одабрали законску могућност да који су, као супружници, на основу својих уверења, одабрали законску могућност да 
имају различита презимена, ускратило право да детету дају презиме оба родитеља, имају различита презимена, ускратило право да детету дају презиме оба родитеља, 
као и право самог детета да носи презиме оба своја родитеља. Сагласно наведеном, као и право самог детета да носи презиме оба своја родитеља. Сагласно наведеном, 
потребно је испитати да ли је мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и потребно је испитати да ли је мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања у супротности са императивним прописима којима је дискриминација социјална питања у супротности са императивним прописима којима је дискриминација 
забрањена и који су обавезујући за све. забрањена и који су обавезујући за све. 

3.9. 3.9. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Породични закон не заПовереница за заштиту равноправности најпре констатује да Породични закон не за-
брањује родитељима да детету одреде презиме према презимену оба родитеља и када брањује родитељима да детету одреде презиме према презимену оба родитеља и када 
родитељи имају различита презимена. Наиме, одредбом чл. 345. ст. 1. Породичног закона родитељи имају различита презимена. Наиме, одредбом чл. 345. ст. 1. Породичног закона 
јасно је прописано да презиме детета одређују родитељи према презимену једног или јасно је прописано да презиме детета одређују родитељи према презимену једног или 
оба родитеља. Због тога став Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална оба родитеља. Због тога став Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, према коме родитељи могу да одреде презиме детету према презимену оба питања, према коме родитељи могу да одреде презиме детету према презимену оба 
родитеља само уколико оба родитеља имају исто презиме, нема законског основа и усродитеља само уколико оба родитеља имају исто презиме, нема законског основа и ус-
краћује право родитељима да детету одреде презиме које ће садржати оба (различита) краћује право родитељима да детету одреде презиме које ће садржати оба (различита) 
презимена мајке и оца, као и право детета да носи оба презимена својих родитеља. презимена мајке и оца, као и право детета да носи оба презимена својих родитеља. 

3.10. 3.10. У циљу правилног сагледавања околности овог случаја треба имати у виду да је одредбама У циљу правилног сагледавања околности овог случаја треба имати у виду да је одредбама 
чл. 348. ст. 1. Породичног закона прописано да се супружници приликом склапања чл. 348. ст. 1. Породичног закона прописано да се супружници приликом склапања 
брака могу споразумети да: а) сваки од њих задржи своје презиме, б) уместо свог узме брака могу споразумети да: а) сваки од њих задржи своје презиме, б) уместо свог узме 
презиме другог супружника и в) свом презимену дода презиме другог супружника, презиме другог супружника и в) свом презимену дода презиме другог супружника, 
односно, презимену другог супружника дода своје презиме. Опција коју ће супружници односно, презимену другог супружника дода своје презиме. Опција коју ће супружници 
одабрати зависи од њихових уверења и нису у обавези да образлажу разлоге за свој одабрати зависи од њихових уверења и нису у обавези да образлажу разлоге за свој 
избор, самим тим што је закон оставио могућност да се око питања презимена сагласе. избор, самим тим што је закон оставио могућност да се око питања презимена сагласе. 
На пример, то значи да се Петар Петровић и Јелена Јовановић, приликом склапања На пример, то значи да се Петар Петровић и Јелена Јовановић, приликом склапања 
брабра ка, могу сагласити о заједничком презимену на неколико начина, а у зависности од ка, могу сагласити о заједничком презимену на неколико начина, а у зависности од 
споразума, након склапања брака зваће се:споразума, након склапања брака зваће се:

a) Уколико свако од њих задржи своје презиме – Јелена Јовановић и Петар Петровић;a) Уколико свако од њих задржи своје презиме – Јелена Јовановић и Петар Петровић;

б) Уколико искористе могућност да узму презиме другог супружника – Јелена и Петар б) Уколико искористе могућност да узму презиме другог супружника – Јелена и Петар 
Петровић или Јелена и Петар Јовановић;Петровић или Јелена и Петар Јовановић;

в) Уколико један супружник свом презимену дода презиме другог супружника – Јелев) Уколико један супружник свом презимену дода презиме другог супружника – Јеле-
на Јовановић Петровић и Петар Петровић или Јелена Јовановић и Петар Петровић на Јовановић Петровић и Петар Петровић или Јелена Јовановић и Петар Петровић 
Јовановић; Јовановић; 

г) Уколико један супружник презимену другог супружника дода своје презиме – Јелег) Уколико један супружник презимену другог супружника дода своје презиме – Јеле-
на Петровић Јовановић и Петар Петровић или Јелена Јовановић и Петар Јовановић на Петровић Јовановић и Петар Петровић или Јелена Јовановић и Петар Јовановић 
Петровић;Петровић;

д) Уколико један од супружника узме презиме другог супружника и дода своје презид) Уколико један од супружника узме презиме другог супружника и дода своје прези-
ме, а други супружник задржи своје презиме и дода презиме другог супружника – ме, а други супружник задржи своје презиме и дода презиме другог супружника – 
Јелена и Петар Петровић Јовановић или Јелена и Петар Јовановић Петровић.Јелена и Петар Петровић Јовановић или Јелена и Петар Јовановић Петровић.

 Имајући у виду све могућности по питању избора презимена супружника, као и одредбе  Имајући у виду све могућности по питању избора презимена супружника, као и одредбе 
којима је регулисано одређивање презимена детету, јасно је да би у ситуацијама под Б и којима је регулисано одређивање презимена детету, јасно је да би у ситуацијама под Б и 
Д, када оба родитеља имају исто презиме, једина могућност за одређивање презимена Д, када оба родитеља имају исто презиме, једина могућност за одређивање презимена 
детету јесте одређивање заједничког презимена, при чему би то у ситуацији под Д била детету јесте одређивање заједничког презимена, при чему би то у ситуацији под Д била 
два презимена. У складу са мишљењем министарства, у ситуацијама В и Г дете би могло два презимена. У складу са мишљењем министарства, у ситуацијама В и Г дете би могло 
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да се презива Јовановић, Петровић, Јовановић Петровић или Петровић Јовановић, с да се презива Јовановић, Петровић, Јовановић Петровић или Петровић Јовановић, с 
обзиром да родитељи немају заједничко презиме, па би се детету могло дати презиме обзиром да родитељи немају заједничко презиме, па би се детету могло дати презиме 
једног родитеља. Дакле, једино у ситуацији под А, у којој су се родитељи сагласили једног родитеља. Дакле, једино у ситуацији под А, у којој су се родитељи сагласили 
да свако задржи своје презиме, дете не би могло да носи презиме оба родитеља, да свако задржи своје презиме, дете не би могло да носи презиме оба родитеља, 
према мишљењу Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. према мишљењу Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. 
Повереница констатује да је овакво ограничење неоправдано, с обзиром да је у питању Повереница констатује да је овакво ограничење неоправдано, с обзиром да је у питању 
законска могућност избора презимена супружника, као и да је тај избор заснован на законска могућност избора презимена супружника, као и да је тај избор заснован на 
уверењима супружника.уверењима супружника.

3.11. 3.11. Надаље, наводи из мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална Надаље, наводи из мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања да „у случају када би детету било одређено презиме на начин да садржи оба питања да „у случају када би детету било одређено презиме на начин да садржи оба 
различита презимена родитеља, то било супротно чл. 345. ст. 1. Породичног закона, јер различита презимена родитеља, то било супротно чл. 345. ст. 1. Породичног закона, јер 
би се тада презиме детета разликовало од презимена његових родитеља”, неосновани би се тада презиме детета разликовало од презимена његових родитеља”, неосновани 
су и без правног утемељења. Наиме, неспорно је да родитељи детета могу да имају су и без правног утемељења. Наиме, неспорно је да родитељи детета могу да имају 
различита презимена, док се детету, сходно чл. 345. ст. 1. Породичног закона, презиме различита презимена, док се детету, сходно чл. 345. ст. 1. Породичног закона, презиме 
одређује према презимену једног или оба родитеља. Сагласно чл. 7. Породичног закона одређује према презимену једног или оба родитеља. Сагласно чл. 7. Породичног закона 
родитељско право припада мајци и оцу заједно, док су према ст. 2. овог члана родитељи родитељско право припада мајци и оцу заједно, док су према ст. 2. овог члана родитељи 
равноправни у вршењу овог права. Једно од права родитеља јесте и одређивање личног равноправни у вршењу овог права. Једно од права родитеља јесте и одређивање личног 
имена детета, које се састоји од имена и презимена. Према томе, наведена одредба имена детета, које се састоји од имена и презимена. Према томе, наведена одредба 
не прописује било које искључење или органичење права родитеља да уколико имају не прописује било које искључење или органичење права родитеља да уколико имају 
различита презимена, одреде да и детету дају презиме оца и мајке. Стога је неосновано различита презимена, одреде да и детету дају презиме оца и мајке. Стога је неосновано 
образложење да би се презиме детета разликовало од презимена његових родитеља, образложење да би се презиме детета разликовало од презимена његових родитеља, 
уколико дете носи различита презимена оба родитеља. И у случају када родитељи имају уколико дете носи различита презимена оба родитеља. И у случају када родитељи имају 
различита презимена, а одлуче да детету одреде презиме према презимену једног различита презимена, а одлуче да детету одреде презиме према презимену једног 
родитеља, дете нема презиме које је различито од презимена својих родитеља, већ родитеља, дете нема презиме које је различито од презимена својих родитеља, већ 
само презиме једног родитеља. Тако и у ситуацији када родитељи одлуче да детету дају само презиме једног родитеља. Тако и у ситуацији када родитељи одлуче да детету дају 
презиме према својим различитим презименима, дете нема различито презиме од својих презиме према својим различитим презименима, дете нема различито презиме од својих 
родитеља, већ управо има презимена оба своја родитеља. Према томе, неприхватљив родитеља, већ управо има презимена оба своја родитеља. Према томе, неприхватљив 
је аргумент да се ускраћивањем права родитеља са различитим презименима да детету је аргумент да се ускраћивањем права родитеља са различитим презименима да детету 
дају презиме оба родитеља спречава да дете носи презиме различито од презимена дају презиме оба родитеља спречава да дете носи презиме различито од презимена 
родитеља. Ако родитељи, независно од тога да ли су у браку или нису, имају различита родитеља. Ако родитељи, независно од тога да ли су у браку или нису, имају различита 
презимена, припадност детета породици управо се ојачава тиме што дете носи презиме презимена, припадност детета породици управо се ојачава тиме што дете носи презиме 
оба родитеља. оба родитеља. 

3.12. 3.12. Повереница за заштиту равноправности указује да је једино ограничење при одређиваПовереница за заштиту равноправности указује да је једино ограничење при одређива-
њу презимена детета садржано у ставу 2. чл. 345. Породичног закона, којим је прописано њу презимена детета садржано у ставу 2. чл. 345. Породичног закона, којим је прописано 
да родитељи не могу заједничкој деци да одреде различита презимена. Сагласно да родитељи не могу заједничкој деци да одреде различита презимена. Сагласно 
наведеној одредби, родитељи који одреде презиме детету, било према презимену наведеној одредби, родитељи који одреде презиме детету, било према презимену 
једног или оба родитеља, морају исто презиме да одреде и другој заједничкој деци.једног или оба родитеља, морају исто презиме да одреде и другој заједничкој деци.

3.13. 3.13. Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, према Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, према 
коме родитељи не могу детету да одреде презиме према презимену оба родитеља, коме родитељи не могу детету да одреде презиме према презимену оба родитеља, 
у случају када имају различита презимена, производи негативне последице за суу случају када имају различита презимена, производи негативне последице за су-
пружнике који су, на основу својих уверења, изабрали законску могућност да имају пружнике који су, на основу својих уверења, изабрали законску могућност да имају 
различита презимена, јер су онемогућени да слободно одаберу презиме за своје дете, различита презимена, јер су онемогућени да слободно одаберу презиме за своје дете, 
чиме су стављени у неравноправан положај у односу на друге родитеље који имају чиме су стављени у неравноправан положај у односу на друге родитеље који имају 
могућност да свом детету одреде презиме по презимену оба родитеља, а на основу могућност да свом детету одреде презиме по презимену оба родитеља, а на основу 
својих уверења у погледу избора презимена приликом склапања брака. Ово мишљење, својих уверења у погледу избора презимена приликом склапања брака. Ово мишљење, 
такође, производи негативне последице за дете, које је ускраћено да носи презиме такође, производи негативне последице за дете, које је ускраћено да носи презиме 
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оба своја родитеља, чиме је дете доведено у неравноправан положај у односу на другу оба своја родитеља, чиме је дете доведено у неравноправан положај у односу на другу 
децу која имају могућност да носе презиме оба родитеља, на основу уверења својих децу која имају могућност да носе презиме оба родитеља, на основу уверења својих 
родитеља. родитеља. 

3.14.3.14. На основу свега наведеног, Повереница за заштиту равноправности указује да цитирана  На основу свега наведеног, Повереница за заштиту равноправности указује да цитирана 
одредба чл. 345. ст. 1. Породичног закона упућује да родитељи имају право да детету одредба чл. 345. ст. 1. Породичног закона упућује да родитељи имају право да детету 
одреде презиме без дискриминације, односно, у конкретном случају и по презимену одреде презиме без дискриминације, односно, у конкретном случају и по презимену 
оца и презимену мајке, када су им презимена различита.оца и презимену мајке, када су им презимена различита.

4. МИШЉЕЊЕ4. МИШЉЕЊЕ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прекршило је одредбе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прекршило је одредбе 
Закона о забрани дискриминације приликом давања мишљења општинским органима упЗакона о забрани дискриминације приликом давања мишљења општинским органима уп-
раве, у вези са тумачењем одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона, којим су онемогућени раве, у вези са тумачењем одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона, којим су онемогућени 
родитеље који су приликом склапања брака, у складу са својим уверењима, изабрали законску родитеље који су приликом склапања брака, у складу са својим уверењима, изабрали законску 
могућност да имају различита презимена, да детету одреде презиме према презимену оба могућност да имају различита презимена, да детету одреде презиме према презимену оба 
родитеља, односно, да детету одреде оба своја презимена.родитеља, односно, да детету одреде оба своја презимена.

5. ПРЕПОРУКА5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Министарству за рад, запошљавање, Повереница за заштиту равноправности препоручује Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања да:борачка и социјална питања да:

5.1. 5.1. Предузме, без одлагања, све неопходне радње и мере које ће омогућити да општински Предузме, без одлагања, све неопходне радње и мере које ће омогућити да општински 
и градски ограни управе, приликом уписа презимена детета у матичну књигу рођених, и градски ограни управе, приликом уписа презимена детета у матичну књигу рођених, 
омогуће упис презимена детета и према различитим презименима оца и мајке, уколико омогуће упис презимена детета и према различитим презименима оца и мајке, уколико 
родитељи такво презиме одреде.родитељи такво презиме одреде.

5.2. 5.2. Убудуће води рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности, поступа у Убудуће води рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности, поступа у 
складу са антидискриминационим прописима. складу са антидискриминационим прописима. 

 Потребно је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  Потребно је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року 
од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Министарство за рад, заСагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, не поступи по препоруци у року од 30 дана, пошљавање, борачка и социјална питања, не поступи по препоруци у року од 30 дана, 
биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за 
случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе 
обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 Повереник за заштиту равноправности не одлучује о правима и обавезама правних  Повереник за заштиту равноправности не одлучује о правима и обавезама правних 
субјеката. У складу са тим, није ни прописана могућност изјављивања жалбе или присубјеката. У складу са тим, није ни прописана могућност изјављивања жалбе или при-
говора против мишљења и других правних аката које Повереник доноси.  говора против мишљења и других правних аката које Повереник доноси.  
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Притужба М. П. против градске управе града ПожаревцаПритужба М. П. против градске управе града Пожаревца
због дискриминације по основу породичног статусазбог дискриминације по основу породичног статуса

у области социјалне заштитеу области социјалне заштите

бр. 07-00-198/2014-02 датум: 12.8.2014.бр. 07-00-198/2014-02 датум: 12.8.2014.

МишљењеМишљење

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. П. из П. про-ишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. П. из П. про-
тив Градске управе града Пожаревца. У току поступка утврђено je да је М. П. тив Градске управе града Пожаревца. У току поступка утврђено je да је М. П. 

под нела захтев Градској управи града Пожаревца за остваривање права на новчану под нела захтев Градској управи града Пожаревца за остваривање права на новчану 
нана кнаду за прворођено дете. Међутим, Градска управа града Пожаревца одбила је кнаду за прворођено дете. Међутим, Градска управа града Пожаревца одбила је 
њен захтев са образложењем да не испуњава све услове за остваривање права на новњен захтев са образложењем да не испуњава све услове за остваривање права на нов-
чану накнаду, односно, да нема пребивалиште на територији града Пожаревца шестчану накнаду, односно, да нема пребивалиште на територији града Пожаревца шест 
месеци пре рођења детета. Одлуком о финансијској подршци породици са децом месеци пре рођења детета. Одлуком о финансијској подршци породици са децом 
прописано је да право на новчану накнаду за прворођено дете остварује мајка која прописано је да право на новчану накнаду за прворођено дете остварује мајка која 
има пребивалиште на територији града Пожаревца више од шест месеци пре рођења има пребивалиште на територији града Пожаревца више од шест месеци пре рођења 
детета и која је остварила право на родитељски додатак. Право на новчану накнаду детета и која је остварила право на родитељски додатак. Право на новчану накнаду 
за прворођено дете може да оствари и отац детета, под условом да мајка детета није за прворођено дете може да оствари и отац детета, под условом да мајка детета није 
жива, да је на издржавању казне затвора или је лишена родитељског права у корист жива, да је на издржавању казне затвора или је лишена родитељског права у корист 
оца. Имајући у виду да је Градска управа града Пожаревца у конкретном случају оца. Имајући у виду да је Градска управа града Пожаревца у конкретном случају 
поступила у свему складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом, поступила у свему складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом, 
коју је дужна да поштује, као и да сама Градска управа није доносилац овог акта, већ коју је дужна да поштује, као и да сама Градска управа није доносилац овог акта, већ 
да је доносилац Скупштина града Пожаревца, Повереница за заштиту равноправнода је доносилац Скупштина града Пожаревца, Повереница за заштиту равноправно-
сти дала је мишљење да непризнавањем права М. П. на новчану накнаду за прворођести дала је мишљење да непризнавањем права М. П. на новчану накнаду за прворође-
но дете Градска управа, против које је поднета притужба, није прекршила Закон о но дете Градска управа, против које је поднета притужба, није прекршила Закон о 
забрани дискриминације. Поводом притужбе због дискриминације, Повереница је, забрани дискриминације. Поводом притужбе због дискриминације, Повереница је, 
саса гласно својим законским овлашћењима, извршила анализу услова прописаних гласно својим законским овлашћењима, извршила анализу услова прописаних 
Одлуком о финансијској подршци породици са децом коју је донела Скупштина града Одлуком о финансијској подршци породици са децом коју је донела Скупштина града 
Пожаревца, на основу које је утврдила да услов за остваривање права на новчану Пожаревца, на основу које је утврдила да услов за остваривање права на новчану 
накнаду за прворођено дете који се односи искључиво на пребивалиште мајке, нема накнаду за прворођено дете који се односи искључиво на пребивалиште мајке, нема 
обоб јективно и разумно оправдање, јер прописивање овог услова, без узимања у обзир јективно и разумно оправдање, јер прописивање овог услова, без узимања у обзир 
пре бивалишта оца детета и самог детета, није оправдан ни с аспекта сврхе, ни с ас-пре бивалишта оца детета и самог детета, није оправдан ни с аспекта сврхе, ни с ас-
пекта последица које производи. Сагласно томе, Скупштини општине Пожаревца пекта последица које производи. Сагласно томе, Скупштини општине Пожаревца 
упућена је одговарајућа препорука.упућена је одговарајућа препорука.

1. ТОК ПОСТУПКА1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила М. П. из П. због решења Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила М. П. из П. због решења 
Градске управе града Пожаревца, којим јој се не признаје право на једнократну новчану Градске управе града Пожаревца, којим јој се не признаје право на једнократну новчану 
надокнаду за прворођено дете. надокнаду за прворођено дете. 
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1.2. 1.2. У притужби је навела:У притужби је навела:

да јој решењем Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца да јој решењем Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца 
није признато право на једнократну новчану надокнаду за прворођено дете, јер није није признато право на једнократну новчану надокнаду за прворођено дете, јер није 
имала пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест месеци до дана имала пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест месеци до дана 
рођења детета,рођења детета,

да је на ово решење поднела жалбу Градском већу града Пожаревца, али је жалба да је на ово решење поднела жалбу Градском већу града Пожаревца, али је жалба 
одбијена као неоснована,одбијена као неоснована,

да је завршила школу у Пожаревцу, да је њен супруг рођен и живи у Пожаревцу, те да је да је завршила школу у Пожаревцу, да је њен супруг рођен и живи у Пожаревцу, те да је 
и њиховом заједничком детету пријављено пребивалиште у овом граду,и њиховом заједничком детету пријављено пребивалиште у овом граду,

да је на овај начин њена породица доведена у неравноправан положај у односу на друге да је на овај начин њена породица доведена у неравноправан положај у односу на друге 
породице са прворођеним дететом. породице са прворођеним дететом. 

1.3. 1.3. Уз притужбу су поднети следећи докази: 1) решење Градске управе града Пожаревац бр. Уз притужбу су поднети следећи докази: 1) решење Градске управе града Пожаревац бр. 
06-183-326/14 од 26. фебруара 2014. године; 2) жалба на решење бр. 06-183-326/14 од 3. 06-183-326/14 од 26. фебруара 2014. године; 2) жалба на решење бр. 06-183-326/14 од 3. 
марта 2014. године; 3) допуна жалбе од 6. марта 2014. године; 4) решење Градског већа марта 2014. године; 3) допуна жалбе од 6. марта 2014. године; 4) решење Градског већа 
града Пожаревца бр. 01-183-326 од 24. априла 2014. године; 5) Одлука о финансијској града Пожаревца бр. 01-183-326 од 24. априла 2014. године; 5) Одлука о финансијској 
подршци породици са децом; 6) потврда о школовању бр. 342 од 24. априла 2014. године подршци породици са децом; 6) потврда о школовању бр. 342 од 24. априла 2014. године 
и 7) диплома о стеченом вишем образовању бр. 15/2328 од 13. октобра 2008. године. и 7) диплома о стеченом вишем образовању бр. 15/2328 од 13. октобра 2008. године. 

1.4. 1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно 
релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о 
забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Б. К., начелника забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Б. К., начелника 
Градске управе града Пожаревца. Градске управе града Пожаревца. 

1.5. 1.5. У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:

да је новчана накнада за прворођено дете право које остварује мајка детета или отац у да је новчана накнада за прворођено дете право које остварује мајка детета или отац у 
изузетним случајевима,изузетним случајевима,

да ову новчану накнаду исплаћује локална самоуправа на основу чл. 2. и чл. 3. Одлуда ову новчану накнаду исплаћује локална самоуправа на основу чл. 2. и чл. 3. Одлу ке о ке о 
финансијској подршци породици са децом, а која је донета на основу чл. 9. ст. 4. Закона финансијској подршци породици са децом, а која је донета на основу чл. 9. ст. 4. Закона 
о финансијској подршци породици са децом;о финансијској подршци породици са децом;

да је локална самоуправа желела да ово право остварују мајке које имају преда је локална самоуправа желела да ово право остварују мајке које имају пре бивалиште бивалиште 
на територији града Пожаревца дуже од шест месеци, како би спречила да се, због на територији града Пожаревца дуже од шест месеци, како би спречила да се, због 
ограничених средстава, ова новчана накнада исплаћује и мајкама чије је пребивалиште ограничених средстава, ова новчана накнада исплаћује и мајкама чије је пребивалиште 
ван Пожаревца,ван Пожаревца,

да је одлучено да право на новчану накнаду за прворођено дете остварује мајка, јер му да је одлучено да право на новчану накнаду за прворођено дете остварује мајка, јер му 
је смисао да стимулише мајке да рађају децу,је смисао да стимулише мајке да рађају децу,

да је постављено ограничење да овај вид надокнаде могу да остваре само мајке које да је постављено ограничење да овај вид надокнаде могу да остваре само мајке које 
имају пријављено пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест месеци, имају пријављено пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест месеци, 
јер су градови који нису имали овај услов имали лоша искуства, односно, долазило је до јер су градови који нису имали овај услов имали лоша искуства, односно, долазило је до 
злоупотребе тог права,злоупотребе тог права,

да је ранијом одлуком о новчаној накнади за прворођено дете из 2010. године било да је ранијом одлуком о новчаној накнади за прворођено дете из 2010. године било 
прописано да право на новчану накнаду остварује свака мајка која има пребивалиште прописано да право на новчану накнаду остварује свака мајка која има пребивалиште 
у граду Пожаревцу и која је остварила право на родитељски додатак. Међутим, неке у граду Пожаревцу и која је остварила право на родитељски додатак. Међутим, неке 
породиље су злоупотребљавале овакву одлуку, односно, догађало се да пријаве породиље су злоупотребљавале овакву одлуку, односно, догађало се да пријаве 
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пребивалиште на територији града Пожаревца само док не остваре ово право, па потом пребивалиште на територији града Пожаревца само док не остваре ово право, па потом 
пребивалиште одјаве,пребивалиште одјаве,

да је подноситељка притужбе, уколико су били испуњени сви услови, ово право могла да је подноситељка притужбе, уколико су били испуњени сви услови, ово право могла 
да оствари пре одјаве пребивалишта у Великом Градишту,да оствари пре одјаве пребивалишта у Великом Градишту,

да је подноситељка притужбе остварила право на родитељски додатак у Градској управи да је подноситељка притужбе остварила право на родитељски додатак у Градској управи 
града Пожаревца,града Пожаревца,

да органи локалне самоуправе нису ни на који начин дискриминисали М. П. да органи локалне самоуправе нису ни на који начин дискриминисали М. П. 

1.6. 1.6. Уз изјашњење достављени су следећи докази: решење Градске управе града ПожаревУз изјашњење достављени су следећи докази: решење Градске управе града Пожарев ца ца 
бр. 06-183-435 од 25. фебруара 2014. године којим се М. П. признаје право на родитељбр. 06-183-435 од 25. фебруара 2014. године којим се М. П. признаје право на родитељ-
ски додатак и Одлука о финансијској подршци породици са децом. ски додатак и Одлука о финансијској подршци породици са децом. 

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. 2.1. Увидом у Одлуку о финансијској подршци породици са децом утврђено је да право Увидом у Одлуку о финансијској подршци породици са децом утврђено је да право 
на новчану накнаду за прворођено дете остварује мајка која има пребивалиште на тена новчану накнаду за прворођено дете остварује мајка која има пребивалиште на те-
риторији града Пожаревца више од шест месеци пре рођења детета и која је остварила риторији града Пожаревца више од шест месеци пре рођења детета и која је остварила 
право на родитељски додатак.право на родитељски додатак.

2.2. 2.2. Увидом у притужбу и решење Градске управе града Пожаревца бр. 06-183-326/14 од 26. Увидом у притужбу и решење Градске управе града Пожаревца бр. 06-183-326/14 од 26. 
фебруара 2014. године утврђено је да је М. П. пријавила пребивалиште у Пожаревцу фебруара 2014. године утврђено је да је М. П. пријавила пребивалиште у Пожаревцу 
14. новембра 2013. године, а да је дете, П. П., родила 22. јануара 2014. године. Увидом 14. новембра 2013. године, а да је дете, П. П., родила 22. јануара 2014. године. Увидом 
у наводе из притужбе, који нису спорни међу странама у поступку, утврђено је да је у наводе из притужбе, који нису спорни међу странама у поступку, утврђено је да је 
супруг подноситељке притужбе И. П., рођен у Пожаревцу, те да у овом граду живи целог супруг подноситељке притужбе И. П., рођен у Пожаревцу, те да у овом граду живи целог 
живота, ради и плаћа порез. Такође, њихово заједничко дете рођено је у Пожаревцу и живота, ради и плаћа порез. Такође, њихово заједничко дете рођено је у Пожаревцу и 
пребивалиште јој је пријављено на адреси родитеља, у улици ... бр. ...пребивалиште јој је пријављено на адреси родитеља, у улици ... бр. ...

2.3. 2.3. Утврђено је да је Градска управа града Пожаревца донела решење бр. 06-183-326/14 Утврђено је да је Градска управа града Пожаревца донела решење бр. 06-183-326/14 
од 26. фебруара 2014. године, којим се подноситељки притужбе не признаје право на од 26. фебруара 2014. године, којим се подноситељки притужбе не признаје право на 
једнократну новчану надокнаду у износу од 40.000,00 динара за прворођено дете, јер једнократну новчану надокнаду у износу од 40.000,00 динара за прворођено дете, јер 
је утврђено да мајка нема пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест је утврђено да мајка нема пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест 
месеци пре рођења детета.месеци пре рођења детета.

2.4. 2.4. Увидом у решење Градског већа града Пожаревца бр. 01-183-326 од 24. априла 2014. Увидом у решење Градског већа града Пожаревца бр. 01-183-326 од 24. априла 2014. 
године утврђено је да је подноситељка притужбе поднела благовремену жалбу на ре-године утврђено је да је подноситељка притужбе поднела благовремену жалбу на ре-
шење Градске управе града Пожаревца бр. 06-183-326/14 од 26. фебруара 2014. године. шење Градске управе града Пожаревца бр. 06-183-326/14 од 26. фебруара 2014. године. 
Градско веће града Пожаревца одбило је жалбу као неосновану са образложењем да Градско веће града Пожаревца одбило је жалбу као неосновану са образложењем да 
није имала пребивалиште на територији града Пожаревца више од шест месеци пре није имала пребивалиште на територији града Пожаревца више од шест месеци пре 
рођења детета.рођења детета.

2.5. 2.5. Утврђено је да је подноситељка притужбе 25. фебруара 2014. године остварила право Утврђено је да је подноситељка притужбе 25. фебруара 2014. године остварила право 
на родитељски додатак у износу предвиђеном за прво дете. Решење којим је остварила на родитељски додатак у износу предвиђеном за прво дете. Решење којим је остварила 
право на родитељски додатак донела је Градска управа Пожаревца.право на родитељски додатак донела је Градска управа Пожаревца.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. 3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету цениПовереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету цени-
ла је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне ла је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне 
правне прописе у области заштите од дискриминације. правне прописе у области заштите од дискриминације. 
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3.2. 3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован др-Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован др-
жавни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на жавни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на 
суз бијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у дру-суз бијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у дру-
штвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је од-штвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је од-
ређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно ређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно 
и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да 
прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у кон-прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у кон-
кретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, кретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, 
Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске по-Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске по-
ступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дис-ступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дис-
криминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, ов-криминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, ов-
лашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и лашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и 
да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности. да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности. 

3.3. 3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године, у чл. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године, у чл. 
14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода предвиђених 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода предвиђених 
у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, 
раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или 
социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или 
други статус.други статус.

3.4. 3.4. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по 
било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног 
порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, кул-порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, кул-
ту ре, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. ту ре, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. 

3.5. 3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминациУставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминаци-
је, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или је, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или 
не једнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање не једнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 
првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска 
лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 
држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
по литичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном по литичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 
ста њу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном ста њу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном 
и по родичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, и по родичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, 
синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним 
личним својствима. Чланом 8. Закона о забрани дискриминације је прописано да пов-личним својствима. Чланом 8. Закона о забрани дискриминације је прописано да пов-
реда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог реда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог 
од носно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу од носно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу 
обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу 
или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не 
по стоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. по стоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. 

3.6. 3.6. Закон о финансијској подршци породици са децом, одредбама чл. 9. прописује да права Закон о финансијској подршци породици са децом, одредбама чл. 9. прописује да права 
на финансијску подршку породици са децом представљају: 1) накнаде зараде за време на финансијску подршку породици са децом представљају: 1) накнаде зараде за време 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне 
неге детета; 2) родитељски додатак; 3) дечији додатак; 4) накнада трошкова боравка у неге детета; 2) родитељски додатак; 3) дечији додатак; 4) накнада трошкова боравка у 
предшколској установи за децу без родитељског старања; 5) накнада трошкова боравка предшколској установи за децу без родитељског старања; 5) накнада трошкова боравка 
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у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и 6) регресирање трошкова у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и 6) регресирање трошкова 
боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица. Одредбом боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица. Одредбом 
ст. 4. овог члана прописано је да општина, односно град могу, ако су обезбедили сред-ст. 4. овог члана прописано је да општина, односно град могу, ако су обезбедили сред-
ства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и ства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и 
повољније услове за њихово остваривање.повољније услове за њихово остваривање.

3.7. 3.7. Одлуком о финансијској подршци породици са децом прописано је да право на нак-Одлуком о финансијској подршци породици са децом прописано је да право на нак-
наду за прворођено дете остварује мајка која има пребивалиште на територији града наду за прворођено дете остварује мајка која има пребивалиште на територији града 
Пожаревца више од шест месеци пре рођења детета и која је остварила право на ро-Пожаревца више од шест месеци пре рођења детета и која је остварила право на ро-
дитељски додатак. Одредбом чл. 3. ст. 1. прописано је да ово право може да оствари и дитељски додатак. Одредбом чл. 3. ст. 1. прописано је да ово право може да оствари и 
отац детета, под условом да мајка детета није жива, да је на издржавању казне затвора отац детета, под условом да мајка детета није жива, да је на издржавању казне затвора 
или је лишена родитељског права у корист оца, док су одредбом чл. 5. прописани докази или је лишена родитељског права у корист оца, док су одредбом чл. 5. прописани докази 
које корисник/ца права мора да достави уз захтев за остваривање права на новчану које корисник/ца права мора да достави уз захтев за остваривање права на новчану 
накнаду, и то: решење о оствареном праву на родитељски додатак мајке за прворођено накнаду, и то: решење о оствареном праву на родитељски додатак мајке за прворођено 
дете, фотокопија важеће личне карте и пријаве пребивалишта за мајку, као и потписана дете, фотокопија важеће личне карте и пријаве пребивалишта за мајку, као и потписана 
изјава о пребивалишту, која је саставни део захтева. изјава о пребивалишту, која је саставни део захтева. 

АНАЛИЗА ДОКАЗА ДОСТАВЉЕНИХ УЗ ПРИТУЖБУ И НАВОДА ИЗ ИЗЈАШЊЕЊААНАЛИЗА ДОКАЗА ДОСТАВЉЕНИХ УЗ ПРИТУЖБУ И НАВОДА ИЗ ИЗЈАШЊЕЊА

3.8. 3.8. На основу доказа који су достављени уз притужбу и навода из изјашњења, утврђено је На основу доказа који су достављени уз притужбу и навода из изјашњења, утврђено је 
да је М. П. поднела захтев Градској управи града Пожаревца за остваривање права на да је М. П. поднела захтев Градској управи града Пожаревца за остваривање права на 
новчану накнаду за прворођено дете. Градска управа града Пожаревца одбила је њен новчану накнаду за прворођено дете. Градска управа града Пожаревца одбила је њен 
захтев са образложењем да не испуњава све услове за остваривање права на новчану захтев са образложењем да не испуњава све услове за остваривање права на новчану 
накнаду, односно, нема пребивалиште на територији града Пожаревца шест месеци пре накнаду, односно, нема пребивалиште на територији града Пожаревца шест месеци пре 
рођења детета. рођења детета. 

3.9. 3.9. Повереница за заштиту равноправности констатује да је у конкретном случају потреб но Повереница за заштиту равноправности констатује да је у конкретном случају потреб но 
утврдити да ли је Градска управа града Пожаревца различито третирала подноситељ ку утврдити да ли је Градска управа града Пожаревца различито третирала подноситељ ку 
притужбе на основу њеног личног својства – пребивалишта, у односу на остале грађан-притужбе на основу њеног личног својства – пребивалишта, у односу на остале грађан-
ке и грађане који имају пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест ке и грађане који имају пребивалиште на територији града Пожаревца дуже од шест 
месеци пре рођења првог детета. месеци пре рођења првог детета. 

3.10. 3.10. Одлуком о финансијској подршци породици са децом прописано је да право на новча-Одлуком о финансијској подршци породици са децом прописано је да право на новча-
ну накнаду за прворођено дете остварује мајка која има пребивалиште на територији ну накнаду за прворођено дете остварује мајка која има пребивалиште на територији 
града Пожаревца више од шест месеци пре рођења детета и која је остварила право на града Пожаревца више од шест месеци пре рођења детета и која је остварила право на 
родитељски додатак. Право на новчану накнаду за прворођено дете може да оствари родитељски додатак. Право на новчану накнаду за прворођено дете може да оствари 
и отац детета, под условом да мајка детета није жива, да је на издржавању казне и отац детета, под условом да мајка детета није жива, да је на издржавању казне 
затвора или је лишена родитељског права у корист оца. Подноситељка притужбе је 14. затвора или је лишена родитељског права у корист оца. Подноситељка притужбе је 14. 
новембра 2013. године пријавила пребивалиште на територији града Пожаревца, а прво новембра 2013. године пријавила пребивалиште на територији града Пожаревца, а прво 
дете, П. П., родила је 22. јануара 2014. године. У складу са тим, подноситељка притужбе дете, П. П., родила је 22. јануара 2014. године. У складу са тим, подноситељка притужбе 
имала је пријављено пребивалиште на територији града Пожаревца само два месеца имала је пријављено пребивалиште на територији града Пожаревца само два месеца 
пре рођења детета. Стога, имајући у виду цитиране одредбе Одлуке о финансијској по-пре рођења детета. Стога, имајући у виду цитиране одредбе Одлуке о финансијској по-
дршци породици са децом, Повереница за заштиту равноправности констатује да под-дршци породици са децом, Повереница за заштиту равноправности констатује да под-
носитељка притужбе нема право на новчану накнаду за прворођено дете. носитељка притужбе нема право на новчану накнаду за прворођено дете. 

3.11. 3.11. Имајући у виду да је Градска управа града Пожаревац у конкретном случају поступила Имајући у виду да је Градска управа града Пожаревац у конкретном случају поступила 
у свему складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом, коју је дужна у свему складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом, коју је дужна 
да поштује, као и да сама Градска управа није доносилац овог општег акта, већ да је да поштује, као и да сама Градска управа није доносилац овог општег акта, већ да је 
доносилац Скупштина града Пожаревца, Повереница за заштиту равноправности дала доносилац Скупштина града Пожаревца, Повереница за заштиту равноправности дала 
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је мишљење да непризнавањем права М. П. на новчану накнаду за прворођено дете је мишљење да непризнавањем права М. П. на новчану накнаду за прворођено дете 
Градска управа, против које је притужба поднета, није прекршила Закон о забрани дис-Градска управа, против које је притужба поднета, није прекршила Закон о забрани дис-
криминације.криминације.

3.12. 3.12. Сагледавајући утврђене чињенице и релевантне правне прописе, Повереница за заштиту Сагледавајући утврђене чињенице и релевантне правне прописе, Повереница за заштиту 
равноправности дала је мишљење да Градска управа града Пожаревац, доношењем ре-равноправности дала је мишљење да Градска управа града Пожаревац, доношењем ре-
шења којим М. П. није признато право на новчану накнаду за прворођено дете, није шења којим М. П. није признато право на новчану накнаду за прворођено дете, није 
прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 Повереница за заштиту равноправности приступила је анализи услова прописаних Од- Повереница за заштиту равноправности приступила је анализи услова прописаних Од-
луком о финансијској подршци породици са децом коју је донела Скупштина града По-луком о финансијској подршци породици са децом коју је донела Скупштина града По-
жаревца. Анализа је показала да услов за остваривање права на новчану накнаду за жаревца. Анализа је показала да услов за остваривање права на новчану накнаду за 
прворођено дете, прописан наведеном Одлуком, који се односи искључиво на пре-прворођено дете, прописан наведеном Одлуком, који се односи искључиво на пре-
бивалиште мајке, нема објективно и разумно оправдање, јер прописивање овог ус-бивалиште мајке, нема објективно и разумно оправдање, јер прописивање овог ус-
лова, без узимања у обзир пребивалишта оца детета и самог детета, није оправдан ни лова, без узимања у обзир пребивалишта оца детета и самог детета, није оправдан ни 
с аспекта сврхе, ни с аспекта последица које производи. Сагласно томе, Скупштини оп-с аспекта сврхе, ни с аспекта последица које производи. Сагласно томе, Скупштини оп-
штине Пожаревац упућена је одговарајућа препорука број 021-02-196/2014-02.штине Пожаревац упућена је одговарајућа препорука број 021-02-196/2014-02.

4. МИШЉЕЊЕ4. МИШЉЕЊЕ

Решењем Градске управе града Пожаревца којим се М. П. из П. не признаје право на новчану Решењем Градске управе града Пожаревца којим се М. П. из П. не признаје право на новчану 
накнаду за прворођено дете нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. накнаду за прворођено дете нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се 
њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 



Притужбе због Притужбе због 
дискриминациједискриминације
по основу полапо основу пола
и родаи рода
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Притужба П. Ч. из Б. Против С. Р. из Б. због дискриминацијеПритужба П. Ч. из Б. Против С. Р. из Б. због дискриминације
по основу пола и рода у поступку здравствене заштитепо основу пола и рода у поступку здравствене заштите

бр. 07-00-193/2014-02 датум: 1.8.2014.бр. 07-00-193/2014-02 датум: 1.8.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе П. Ч. из Б. против др С. Р, ишљење је донето у поступку поводом притужбе П. Ч. из Б. против др С. Р, 
лекара у У. дечијој клиници у Б. Подносилац притужбе је навео да је након лекара у У. дечијој клиници у Б. Подносилац притужбе је навео да је након 

операције био са дететом у соби, да му је након што је на кратко отишао до куће, операције био са дететом у соби, да му је након што је на кратко отишао до куће, 
по повратку у болницу дежурни лекар онемогућио да буде у болничкој соби са сипо повратку у болницу дежурни лекар онемогућио да буде у болничкој соби са си-
ном, иако су у тренутку његовог напуштања болнице, у болничкој соби где је био ном, иако су у тренутку његовог напуштања болнице, у болничкој соби где је био 
смештен његов син, била присутна два родитеља деце која су оперисана. Сматра да је смештен његов син, била присутна два родитеља деце која су оперисана. Сматра да је 
дискриминисан на основу пола, односно, да му није дозвољено да буде са дететом у дискриминисан на основу пола, односно, да му није дозвољено да буде са дететом у 
болничкој соби само зато што је мушкарац. У. дечија клиника је у изјашњењу навела болничкој соби само зато што је мушкарац. У. дечија клиника је у изјашњењу навела 
да смата да је дежурни лекар поступио професионално, као и да клиника обезбеђује да смата да је дежурни лекар поступио професионално, као и да клиника обезбеђује 
могућност боравка уз дете родитељима, усвојитељима или старатељима без обзира могућност боравка уз дете родитељима, усвојитељима или старатељима без обзира 
на пол. Анализа Одлуке о финансијској надокнади трошкова мајки пратиља, у којој на пол. Анализа Одлуке о финансијској надокнади трошкова мајки пратиља, у којој 
се уређују трошкови и услови боравка искључиво мајкама пратиљама пацијената, се уређују трошкови и услови боравка искључиво мајкама пратиљама пацијената, 
показала је да је само мајкама дозвољено да буду пратиље деци. Поред тога, утврђено показала је да је само мајкама дозвољено да буду пратиље деци. Поред тога, утврђено 
је да је Обавештењем о боравку очева на клиници као пратилаца пацијената предје да је Обавештењем о боравку очева на клиници као пратилаца пацијената пред-
виђено да очеви и друге особе могу бити пратиоци у ситуацијама када је мајка виђено да очеви и друге особе могу бити пратиоци у ситуацијама када је мајка 
спречена. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да прописивање оваспречена. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да прописивање ова-
квог правила представља поступање у складу са предрасудама, обичајима и друквог правила представља поступање у складу са предрасудама, обичајима и дру гим гим 
друштвеним обрасцима понашања, која су заснована на стереотипним стадруштвеним обрасцима понашања, која су заснована на стереотипним ста вовима вовима 
о улози полова, односно представља дискриминацију на основу пола. Због тога је о улози полова, односно представља дискриминацију на основу пола. Због тога је 
дато мишљење да је доношењем Одлуке о финансијској надокнади трошкова мајдато мишљење да је доношењем Одлуке о финансијској надокнади трошкова мај-
ки пратиља бр. 017/2-22/34 од 8. јула 2013. године, према којој се само мајци праки пратиља бр. 017/2-22/34 од 8. јула 2013. године, према којој се само мајци пра-
тиљи одобрава боравак на клиници и давањем Обавештења о боравку очева на тиљи одобрава боравак на клиници и давањем Обавештења о боравку очева на 
клиници као пратилаца пацијената бр. 017-2602/1 од 30. октобра 2013. године према клиници као пратилаца пацијената бр. 017-2602/1 од 30. октобра 2013. године према 
којем се дозвољава боравак оца и других пратилаца у случајевима када пацијенти којем се дозвољава боравак оца и других пратилаца у случајевима када пацијенти 
немају пратиоце женског пола, У. дечија клиника у Б. прекршила одредбе Закона о немају пратиоце женског пола, У. дечија клиника у Б. прекршила одредбе Закона о 
забрани дискриминације. У. дечијој клиници у Б. је препоручено да измени Одлуку о забрани дискриминације. У. дечијој клиници у Б. је препоручено да измени Одлуку о 
финансијској надокнади трошкова мајкама пратиљама, тако што ће се избацити усфинансијској надокнади трошкова мајкама пратиљама, тако што ће се избацити ус-
лов који се односи на пол пратиоца, чиме ће се омогућити да оба родитеља (старателов који се односи на пол пратиоца, чиме ће се омогућити да оба родитеља (старате ља/ља/
усвојитеља), под једнаким условима, могу да бораве у својству пратиоца у болничусвојитеља), под једнаким условима, могу да бораве у својству пратиоца у болнич ким ким 
собама, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, постусобама, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, посту па па 
у складу са антидискриминационим прописима.у складу са антидискриминационим прописима.

1. ТОК ПО СТУП КА1. ТОК ПО СТУП КА

1.1. 1.1. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу П. Ч. из Б. ко ју је под нео По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је при ту жбу П. Ч. из Б. ко ју је под нео 
про тив С. Р., ле ка ра у У. де чи јој кли ни ци у Б. У при ту жби је на ве де но: про тив С. Р., ле ка ра у У. де чи јој кли ни ци у Б. У при ту жби је на ве де но: 
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да је ње го во де те А. Ч., 4. ма ја 2014. го ди не при мље но у Де чи ју бол ни цу у Т. ули ци, због да је ње го во де те А. Ч., 4. ма ја 2014. го ди не при мље но у Де чи ју бол ни цу у Т. ули ци, због 
опе ра ци је сле пог цре ва;опе ра ци је сле пог цре ва;

да су он и ње го ва су пру га М. Ч. би ли са де те том на кон опе ра ци је, да су се уве ри ли да се да су он и ње го ва су пру га М. Ч. би ли са де те том на кон опе ра ци је, да су се уве ри ли да се 
де те до бро осе ћа и да су, на кон раз го во ра са ле ка ром, од лу чи ли да га оста ве да се од-де те до бро осе ћа и да су, на кон раз го во ра са ле ка ром, од лу чи ли да га оста ве да се од-
мо ри, па су на пу сти ли бол ни цу;мо ри, па су на пу сти ли бол ни цу;

да га је на кон сат вре ме на по звао син и за мо лио да се вра ти у бол ни цу и бу де уз ње га. да га је на кон сат вре ме на по звао син и за мо лио да се вра ти у бол ни цу и бу де уз ње га. 
Ка да се вра тио у бол ни цу, де те се не ко ли ко пу та бу ди ло и сва ки пут га мо ли ло да оста не Ка да се вра тио у бол ни цу, де те се не ко ли ко пу та бу ди ло и сва ки пут га мо ли ло да оста не 
са њим до ју тра;са њим до ју тра;

да је око 23,30 ч, ка да је де те за спа ло на крат ко, оти шао до ку ће да се пре сву че, да је по да је око 23,30 ч, ка да је де те за спа ло на крат ко, оти шао до ку ће да се пре сву че, да је по 
по врат ку у бол ни цу на сте пе ни шту срео де жур ног ле ка ра ко ји му је за бра нио да бу де по врат ку у бол ни цу на сте пе ни шту срео де жур ног ле ка ра ко ји му је за бра нио да бу де 
по ред де те та;по ред де те та;

да је ле ка ру ре као да по за ко ну има пра во да бу де са де те том, на шта му је ле кар од го-да је ле ка ру ре као да по за ко ну има пра во да бу де са де те том, на шта му је ле кар од го-
во рио да је он у бол ни ци за кон и да не мо же да бу де по ред де те та јер је он отац и ин си-во рио да је он у бол ни ци за кон и да не мо же да бу де по ред де те та јер је он отац и ин си-
сти рао да је ње го во при су ство су ви шно јер де те иона ко спа ва;сти рао да је ње го во при су ство су ви шно јер де те иона ко спа ва;

да ни је хтео да на пу сти бол ни цу и да је ре као де жур ном ле ка ру да ће то ура ди ти са мо уко-да ни је хтео да на пу сти бол ни цу и да је ре као де жур ном ле ка ру да ће то ура ди ти са мо уко-
ли ко по зо ве по ли ци ју, што је ле кар и ура дио, те је бол ни цу на пу стио у прат њи по ли ци је; ли ко по зо ве по ли ци ју, што је ле кар и ура дио, те је бол ни цу на пу стио у прат њи по ли ци је; 

да су у тре нут ку ње го вог на пу шта ња бол ни це, у бол нич кој со би где је био сме штен ње-да су у тре нут ку ње го вог на пу шта ња бол ни це, у бол нич кој со би где је био сме штен ње-
гов син, би ла при сут на два ро ди те ља де це ко ја су опе ри са на;гов син, би ла при сут на два ро ди те ља де це ко ја су опе ри са на;

да по чл. 26. За ко на о пра ви ма па ци је на та има пра во да бу де са де те том ко је је мла ђе од да по чл. 26. За ко на о пра ви ма па ци је на та има пра во да бу де са де те том ко је је мла ђе од 
15 го ди на;15 го ди на;

да сма тра да је дис кри ми ни сан на осно ву лич ног свој ства – по ла, јер му то ком по сто пе-да сма тра да је дис кри ми ни сан на осно ву лич ног свој ства – по ла, јер му то ком по сто пе-
ра тив ног бо рав ка у бол ни ци ни је до зво ље но да бу де са де те том у бол нич кој со би са мо ра тив ног бо рав ка у бол ни ци ни је до зво ље но да бу де са де те том у бол нич кој со би са мо 
за то што је му шка рац.за то што је му шка рац.

1.2. 1.2. 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-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 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 ступ ка за тра же но из ја шње ње од др С. Р. и З. Р., за бра ни дис кри ми на ци је, па је у то ку по ступ ка за тра же но из ја шње ње од др С. Р. и З. Р., 
ге не рал ног ди рек то ра У. де чи је кли ни ке у Б. У из ја шње њу З. Р., ге не рал ног ди рек то ра У. ге не рал ног ди рек то ра У. де чи је кли ни ке у Б. У из ја шње њу З. Р., ге не рал ног ди рек то ра У. 
де чи је кли ни ке у Б., из ме ђу оста лог, на ве де но је:де чи је кли ни ке у Б., из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је на кон при је ма зах те ва за из ја шње ње за тра жио из ја шње ња др С. Р. и др В. В, ше фа да је на кон при је ма зах те ва за из ја шње ње за тра жио из ја шње ња др С. Р. и др В. В, ше фа 
де жур не еки пе и име но вао Ко ми си ју за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да;де жур не еки пе и име но вао Ко ми си ју за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да;

да је Ко ми си ја до ста ви ла ми шље ње да је ле кар С. Р. по сту пио про фе си о нал но и ни је да је Ко ми си ја до ста ви ла ми шље ње да је ле кар С. Р. по сту пио про фе си о нал но и ни је 
угро зио пра ва П. Ч., као оца па ци јен та ко ји је хо спи та ли зо ван у У. де чи јој кли ни ци;угро зио пра ва П. Ч., као оца па ци јен та ко ји је хо спи та ли зо ван у У. де чи јој кли ни ци;

да је 30. ок то бра 2013. го ди не за по сле ни ма упу тио Оба ве ште ње о бо рав ку оче ва на кли-да је 30. ок то бра 2013. го ди не за по сле ни ма упу тио Оба ве ште ње о бо рав ку оче ва на кли-
ни ци, ко јим се да је на лог да у слу ча је ви ма ка да од ре ђе ни па ци јен ти из оправ да ног раз-ни ци, ко јим се да је на лог да у слу ча је ви ма ка да од ре ђе ни па ци јен ти из оправ да ног раз-
ло га не ма ју пра ти о це жен ског по ла, а по сто ји мо гућ ност да се на оде ље њу обез бе ди ло га не ма ју пра ти о це жен ског по ла, а по сто ји мо гућ ност да се на оде ље њу обез бе ди 
аде ква тан сме штај, до зво ли бо ра вак оче ва или дру гих пра ти ла ца му шког по ла уз хо спи-аде ква тан сме штај, до зво ли бо ра вак оче ва или дру гих пра ти ла ца му шког по ла уз хо спи-
та ли зо ва ног па ци јен та;та ли зо ва ног па ци јен та;

да је у истом оба ве ште њу на ве де но да ће се од ред бе Од лу ке Управ ног од бо ра о фи нан-да је у истом оба ве ште њу на ве де но да ће се од ред бе Од лу ке Управ ног од бо ра о фи нан-
сиј ској на док на ди за мај ке пра ти ље, ва жи ти и за му шке пра ти о це па ци јен та;сиј ској на док на ди за мај ке пра ти ље, ва жи ти и за му шке пра ти о це па ци јен та;
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да У. де чи ја кли ни ка обез бе ђу је мо гућ ност бо рав ка уз де те ро ди те љи ма, усво ји те љи ма да У. де чи ја кли ни ка обез бе ђу је мо гућ ност бо рав ка уз де те ро ди те љи ма, усво ји те љи ма 
или ста ра те љи ма де те та без об зи ра на пол, као и да сма тра ју да су на во ди из при ту жбе или ста ра те љи ма де те та без об зи ра на пол, као и да сма тра ју да су на во ди из при ту жбе 
нео сно ва ни.нео сно ва ни.

1.3. 1.3. У из ја шње њу ле ка ра С. Р., из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ле ка ра С. Р., из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је под но си о цу при ту жбе то ком да на био омо гу ћен бо ра вак са де те том, али је то ком да је под но си о цу при ту жбе то ком да на био омо гу ћен бо ра вак са де те том, али је то ком 
но ћи по но во до шао и ин си сти рао да бу де уз де те ко је је до брог здрав стве ног ста ња и но ћи по но во до шао и ин си сти рао да бу де уз де те ко је је до брог здрав стве ног ста ња и 
ко је је спа ва ло;ко је је спа ва ло;

да му је са ве то вао да до ђе су тра дан ују тру, јер је ста ње па ци јен та до бро и због то га што да му је са ве то вао да до ђе су тра дан ују тру, јер је ста ње па ци јен та до бро и због то га што 
су у тој со би би ла још че ти ри хо спи та ли зо ва на па ци јен та и два пра ти о ца. Да је та да отац су у тој со би би ла још че ти ри хо спи та ли зо ва на па ци јен та и два пра ти о ца. Да је та да отац 
па ци јен та по стао агре си ван, на кон че га је по звао по ли ци ју да га из ве де из бол ни це;па ци јен та по стао агре си ван, на кон че га је по звао по ли ци ју да га из ве де из бол ни це;

да је пи та ње бо рав ка пра ти ла ца па ци је на та у У. де чи јој кли ни ци ре гу ли са но Од лу ком да је пи та ње бо рав ка пра ти ла ца па ци је на та у У. де чи јој кли ни ци ре гу ли са но Од лу ком 
Управ ног од бо ра од 3. ју ла 2013. го ди не, а за тим и на ло гом ди рек то ра ко ји се од но си на Управ ног од бо ра од 3. ју ла 2013. го ди не, а за тим и на ло гом ди рек то ра ко ји се од но си на 
слу ча је ве ка да па ци јен ти не ма ју пра ти о це жен ског по ла.слу ча је ве ка да па ци јен ти не ма ју пра ти о це жен ског по ла.

1.4. 1.4. Уз из ја шње ња су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: 1) ре ше ње о име но ва њу Ко ми си је за уну-Уз из ја шње ња су до ста вље ни сле де ћи до ка зи: 1) ре ше ње о име но ва њу Ко ми си је за уну-
тра шњу про ве ру ква ли те та ра да бр. 017-893/4 од 6. ма ја 2014. го ди не, 2) из ве штај Ко-тра шњу про ве ру ква ли те та ра да бр. 017-893/4 од 6. ма ја 2014. го ди не, 2) из ве штај Ко-
ми си је за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да бр. 017-893/6 од 23. ма ја 2014. го ди не, 3) ми си је за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да бр. 017-893/6 од 23. ма ја 2014. го ди не, 3) 
оба ве ште ње о бо рав ку оче ва на кли ни ци као пра ти ла ца па ци је на та бр. 017-2602/1 од 30. оба ве ште ње о бо рав ку оче ва на кли ни ци као пра ти ла ца па ци је на та бр. 017-2602/1 од 30. 
ок то бра 2013. го ди не, 4) од лу ка о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки пра ти ља бр. ок то бра 2013. го ди не, 4) од лу ка о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки пра ти ља бр. 
017/2-22/34 од 8. ју ла 2013. го ди не, 5) из ја ву С. Р. од 6. ма ја 2014. го ди не.017/2-22/34 од 8. ју ла 2013. го ди не, 5) из ја ву С. Р. од 6. ма ја 2014. го ди не.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у ре ше ње о име но ва њу Ко ми си је за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да бр. 017-Уви дом у ре ше ње о име но ва њу Ко ми си је за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да бр. 017-
893/4 од 6. ма ја 2014. го ди не, утвр ђе но је да је З. Р, ди рек тор кли ни ке, до нео ре ше ње 893/4 од 6. ма ја 2014. го ди не, утвр ђе но је да је З. Р, ди рек тор кли ни ке, до нео ре ше ње 
о име но ва њу ко ми си је због жал бе ро ди те ља па ци јен та А. Ч., да су за да ци ко ми си је да о име но ва њу ко ми си је због жал бе ро ди те ља па ци јен та А. Ч., да су за да ци ко ми си је да 
из вр ши про ве ру ква ли те та, са чи ни за пи сник и под не се из ве штај о из вр ше ној про ве ри из вр ши про ве ру ква ли те та, са чи ни за пи сник и под не се из ве штај о из вр ше ној про ве ри 
у ко јем ће на ве сти сво ја за па жа ња, уоче не не до стат ке и ме ре ко је се пред ла жу ра ди у ко јем ће на ве сти сво ја за па жа ња, уоче не не до стат ке и ме ре ко је се пред ла жу ра ди 
от кла ња ња не до ста та ка. Из из ве шта ја Ко ми си је за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да от кла ња ња не до ста та ка. Из из ве шта ја Ко ми си је за уну тра шњу про ве ру ква ли те та ра да 
бр. 017-893/6 од 23. ма ја 2014. го ди не, утвр ђе но је да ле кар ска ко ми си ја сма тра да С. Р. бр. 017-893/6 од 23. ма ја 2014. го ди не, утвр ђе но је да ле кар ска ко ми си ја сма тра да С. Р. 
ни је на пра вио про фе си о нал ну гре шку, као и да је по сту пао по про фе си о нал ним и етич-ни је на пра вио про фе си о нал ну гре шку, као и да је по сту пао по про фе си о нал ним и етич-
ким ко дек си ма. У из ве шта ју је на ве де но да се из из ја ве ро ди те ља ви ди да је оцу би ло ким ко дек си ма. У из ве шта ју је на ве де но да се из из ја ве ро ди те ља ви ди да је оцу би ло 
омо гу ће но да цео дан про ве де у бол ни ци, а да је про блем на стао тек у по ноћ, ка да је омо гу ће но да цео дан про ве де у бол ни ци, а да је про блем на стао тек у по ноћ, ка да је 
де жур ни хи рург за мо лио оца де те та да на пу сти бол ни цу јер де те спа ва, до бро се осе ћа де жур ни хи рург за мо лио оца де те та да на пу сти бол ни цу јер де те спа ва, до бро се осе ћа 
и у то вре ме по се та ни је до зво ље на. Да ље је на ве де но да је на кон ин си сти ра ња оца да и у то вре ме по се та ни је до зво ље на. Да ље је на ве де но да је на кон ин си сти ра ња оца да 
оста не и ис ти ца ња да су у бол нич кој со би два ро ди те ља опе ри са не де це, де жур ни ле-оста не и ис ти ца ња да су у бол нич кој со би два ро ди те ља опе ри са не де це, де жур ни ле-
кар об ја снио оцу да су та два ро ди те ља зва нич но при ја вље ни као пра ти о ци де це и да о кар об ја снио оцу да су та два ро ди те ља зва нич но при ја вље ни као пра ти о ци де це и да о 
то ме по се ду ју од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју. За кљу чак ко ми си је је да др С. Р. ни је угро зио то ме по се ду ју од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју. За кљу чак ко ми си је је да др С. Р. ни је угро зио 
пра ва П. Ч., оца опе ри са ног де те та, као и да је отац, због стре сне си ту а ци је, био до дат но пра ва П. Ч., оца опе ри са ног де те та, као и да је отац, због стре сне си ту а ци је, био до дат но 
уз не ми рен и осе тљи ви ји те за то ни је же лео да на пу сти бол ни цу.уз не ми рен и осе тљи ви ји те за то ни је же лео да на пу сти бол ни цу.

2.2. 2.2. Уви дом у из ја ву др С. Р., де жур ног ле ка ра од 6. ма ја 2014. го ди не ко ја је до ста вље на ди-Уви дом у из ја ву др С. Р., де жур ног ле ка ра од 6. ма ја 2014. го ди не ко ја је до ста вље на ди-
рек то ру кли ни ке, утвр ђе но је да је опе ри сао А. Ч., да је па ци јент на оде ље ње при мљен рек то ру кли ни ке, утвр ђе но је да је опе ри сао А. Ч., да је па ци јент на оде ље ње при мљен 
у прат њи оца, а да је мај ка до шла ка сни је ка ко би пот пи са ла нео п ход не са гла сно сти за у прат њи оца, а да је мај ка до шла ка сни је ка ко би пот пи са ла нео п ход не са гла сно сти за 
опе ра ци ју, да је по сто пе ра тив ни ток те као уред но и уз де те је био отац све док у 23 ч опе ра ци ју, да је по сто пе ра тив ни ток те као уред но и уз де те је био отац све док у 23 ч 
ни је на пу стио оде ље ње. У из ја ви је на ве де но да је у ме ђу вре ме ну имао опе ра тив ни за-ни је на пу стио оде ље ње. У из ја ви је на ве де но да је у ме ђу вре ме ну имао опе ра тив ни за-
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хват и да је, ка да је иза шао из са ле, за те као П. Ч. са тор бом ко ји га је оба ве стио да има хват и да је, ка да је иза шао из са ле, за те као П. Ч. са тор бом ко ји га је оба ве стио да има 
на ме ру да оста не по ред де те та као пра ти лац. Ка ко је у том тре нут ку у тој бо ле снич кој на ме ру да оста не по ред де те та као пра ти лац. Ка ко је у том тре нут ку у тој бо ле снич кој 
со би би ло пе то ро де це и два пра ти о ца и с об зи ром на до ба но ћи, оба ве стио га је да ни је со би би ло пе то ро де це и два пра ти о ца и с об зи ром на до ба но ћи, оба ве стио га је да ни је 
нео п ход но да бу де са де те том и да ују тру на кон ви зи те мо же да ре гу ли ше са слу жбом нео п ход но да бу де са де те том и да ују тру на кон ви зи те мо же да ре гу ли ше са слу жбом 
бол ни це пот пи си ва ње па пи ра о при је му пра ти о ца. У из ја ви је да ље на вео да је та да до-бол ни це пот пи си ва ње па пи ра о при је му пра ти о ца. У из ја ви је да ље на вео да је та да до-
шло до про ме не по на ша ња П. Ч., да је по стао агре си ван, што је до ве ло до то га да по зо ве шло до про ме не по на ша ња П. Ч., да је по стао агре си ван, што је до ве ло до то га да по зо ве 
по ли ци ју, јер га је оне мо гу ћа вао да оба вља по сао и уз не ми ра вао па ци јен те ко ји су спа-по ли ци ју, јер га је оне мо гу ћа вао да оба вља по сао и уз не ми ра вао па ци јен те ко ји су спа-
ва ли. То ком раз го ва ра са по ли ци јом био је при су тан и шеф де жур не еки пе В. В. У из ја ви ва ли. То ком раз го ва ра са по ли ци јом био је при су тан и шеф де жур не еки пе В. В. У из ја ви 
је на вео и да П. Ч. ни је тра жио да оста не са де те том у свој ству пра ти о ца, иако је имао ту је на вео и да П. Ч. ни је тра жио да оста не са де те том у свој ству пра ти о ца, иако је имао ту 
мо гућ ност све вре ме док је бо ра вио по ред де те та. мо гућ ност све вре ме док је бо ра вио по ред де те та. 

2.3. 2.3. Уви дом у Од лу ку о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки пра ти ља бр. 017/2-22/34 од Уви дом у Од лу ку о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки пра ти ља бр. 017/2-22/34 од 
8. ју ла 2013. го ди не, утвр ђе но је сле де ће: 8. ју ла 2013. го ди не, утвр ђе но је сле де ће: 

За де те од јед не до осам на ест го ди на ста ро сти, мај ци пра ти љи одо бра ва се бо ра вак на За де те од јед не до осам на ест го ди на ста ро сти, мај ци пра ти љи одо бра ва се бо ра вак на 
Кли ни ци, без пла ћа ња тро шко ва у сле де ћим си ту а ци ја ма [...] (тач ка 2);Кли ни ци, без пла ћа ња тро шко ва у сле де ћим си ту а ци ја ма [...] (тач ка 2);

Ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це утвр ђу је да ли је при су ство мај ке нео п ход но, у Ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це утвр ђу је да ли је при су ство мај ке нео п ход но, у 
ње го вом од су ству од лу чу је ор ди ни ра ју ћи ле кар (тач ка 3);ње го вом од су ству од лу чу је ор ди ни ра ју ћи ле кар (тач ка 3);

У свим оста лим слу ча је ви ма мај ка пра ти ља мо же бо ра ви ти са де те том, уз на док на ду У свим оста лим слу ча је ви ма мај ка пра ти ља мо же бо ра ви ти са де те том, уз на док на ду 
тро шко ва свог бо рав ка у из но су од 700,00 ди на ра днев но (тач ка 5);тро шко ва свог бо рав ка у из но су од 700,00 ди на ра днев но (тач ка 5);

Све мај ке пра ти ље ко је бо ра ве на Кли ни ци, под усло ви ма из [...] у оба ве зи су да да ју из-Све мај ке пра ти ље ко је бо ра ве на Кли ни ци, под усло ви ма из [...] у оба ве зи су да да ју из-
ја ву да су упо зна те и са гла сне са фи нан сиј ским оба ве за ма, те да на лич ни зах тев оста ју ја ву да су упо зна те и са гла сне са фи нан сиј ским оба ве за ма, те да на лич ни зах тев оста ју 
уз де те (тач ка 8);уз де те (тач ка 8);

Све мај ке пра ти ље мо ра ју би ти упо зна те са оба ве зом да се при др жа ва ју кућ ног ре да Све мај ке пра ти ље мо ра ју би ти упо зна те са оба ве зом да се при др жа ва ју кућ ног ре да 
Кли ни ке, по себ но пра ви ла по на ша ња и обла че ња (тач ка 10);Кли ни ке, по себ но пра ви ла по на ша ња и обла че ња (тач ка 10);

Сви за по сле ни у У. де чи јој кли ни ци су у оба ве зи да се при др жа ва ју ове Од лу ке (тач ка 11).Сви за по сле ни у У. де чи јој кли ни ци су у оба ве зи да се при др жа ва ју ове Од лу ке (тач ка 11).

2.4. 2.4. Уви дом у до ку мент Оба ве ште ње о бо рав ку оче ва на кли ни ци као пра ти ла ца па ци је на-Уви дом у до ку мент Оба ве ште ње о бо рав ку оче ва на кли ни ци као пра ти ла ца па ци је на-
та бр. 017-2602/1 од 30. ок то бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да ди рек тор кли ни ке оба-та бр. 017-2602/1 од 30. ок то бра 2013. го ди не, утвр ђе но је да ди рек тор кли ни ке оба-
ве шта ва све за по сле не да од ред бе Од лу ке о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки ве шта ва све за по сле не да од ред бе Од лу ке о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки 
пра ти ља бр. 017/2-22/34 од 8. ју ла 2013. го ди не, ва же и за му шке пра ти о це па ци је на та. пра ти ља бр. 017/2-22/34 од 8. ју ла 2013. го ди не, ва же и за му шке пра ти о це па ци је на та. 
У оба ве ште њу се на во ди да има ју ћи у ви ду по сто је ће огра ни че не про стор не ка па ци те те У оба ве ште њу се на во ди да има ју ћи у ви ду по сто је ће огра ни че не про стор не ка па ци те те 
и те шко ће у обез бе ђи ва њу аде кват ног сме шта ја за пра ти о це па ци је на та, као и раз ло ге и те шко ће у обез бе ђи ва њу аде кват ног сме шта ја за пра ти о це па ци је на та, као и раз ло ге 
кул ту ро ло шке при ро де, до са да шња прак са је би ла да уз де те на кли ни ци мо гу бо ра ви-кул ту ро ло шке при ро де, до са да шња прак са је би ла да уз де те на кли ни ци мо гу бо ра ви-
ти ис кљу чи во мај ке или дру ге осо бе жен ског по ла. У скла ду са чл. 26. За ко на о пра ви ма ти ис кљу чи во мај ке или дру ге осо бе жен ског по ла. У скла ду са чл. 26. За ко на о пра ви ма 
па ци је на та и од ред ба ма За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, пра ти о ци па ци јен та мо гу па ци је на та и од ред ба ма За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, пра ти о ци па ци јен та мо гу 
би ти осо бе жен ског и му шког по ла, те у од но су на оба ве зу да се при др жа ва ју по сто је ћих би ти осо бе жен ског и му шког по ла, те у од но су на оба ве зу да се при др жа ва ју по сто је ћих 
про пи са ди рек тор на ла же да у слу ча је ви ма ка да од ре ђе ни па ци јен ти не ма ју пра ти о це про пи са ди рек тор на ла же да у слу ча је ви ма ка да од ре ђе ни па ци јен ти не ма ју пра ти о це 
жен ског по ла, из би ло ко јег оправ да ног раз ло га а по сто је мо гућ но сти да се обез бе ди жен ског по ла, из би ло ко јег оправ да ног раз ло га а по сто је мо гућ но сти да се обез бе ди 
аде ква тан сме штај, да се до зво ли бо ра вак оче ва или дру гих од го ва ра ју ћих пра ти ла ца аде ква тан сме штај, да се до зво ли бо ра вак оче ва или дру гих од го ва ра ју ћих пра ти ла ца 
му шког по ла уз хо спи та ли зо ва ног па ци јен та.му шког по ла уз хо спи та ли зо ва ног па ци јен та.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 
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3.2. 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 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 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 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 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-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 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-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-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 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 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, 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-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 и дру гим ли ци ма пре по ру чу је ме ре за оства-кри ми на ци је и да ор га ни ма јав не вла сти и дру гим ли ци ма пре по ру чу је ме ре за оства-
ри ва ње рав но прав но сти. ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. Пoвeрeницa зa зaшти ту рaвнoпрaвнoсти нajпрe кoнстaтуje дa брojни oбaвeзуjу ћи и Пoвeрeницa зa зaшти ту рaвнoпрaвнoсти нajпрe кoнстaтуje дa брojни oбaвeзуjу ћи и 
нeoбaвeзуjу ћи дoкумeнти мeђунaрoдних oргaнизaциja чиja je Рeпу бликa Ср биja члaницa, нeoбaвeзуjу ћи дoкумeнти мeђунaрoдних oргaнизaциja чиja je Рeпу бликa Ср биja члaницa, 
укaзуjу нa пoтрeбу oтклaњaњa свaкoг видa дис кри минaциje жeнa. Кoнвeнциja o eли ми-укaзуjу нa пoтрeбу oтклaњaњa свaкoг видa дис кри минaциje жeнa. Кoнвeнциja o eли ми-
нисaњу свих oбликa дис кри минaциje жeнa (CE DAW, 1979), кojу je Рeпу бликa Ср биja рaти-нисaњу свих oбликa дис кри минaциje жeнa (CE DAW, 1979), кojу je Рeпу бликa Ср биja рaти-
фикoвaлa, измeђу oстaлoг, прoпи суje дa су држaвe члaницe у oбaвeзи дa сe уз држe oд фикoвaлa, измeђу oстaлoг, прoпи суje дa су држaвe члaницe у oбaвeзи дa сe уз држe oд 
свaкoг пoступкa или прaксe дис кри минaциje жeнa и дa oбeзбeдe дa jaвни oргaни и ин-свaкoг пoступкa или прaксe дис кри минaциje жeнa и дa oбeзбeдe дa jaвни oргaни и ин-
сти ту циje пoступajу у склaду сa oвoм oбaвeзoм. Рaти фикaциjoм oвe Кoнвeнциje, Ср биja сти ту циje пoступajу у склaду сa oвoм oбaвeзoм. Рaти фикaциjoм oвe Кoнвeнциje, Ср биja 
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-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 ра ди из ме не дру штве них и кул тур них оби ча ја у по гле ду по на-ми на ци је же на а по себ но 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 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 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 шка ра ца, од но сно же на. У Пeкиншкoj дeклaрaциjи и по ла или тра ди ци о нал ној уло зи му шка ра ца, од но сно же на. У Пeкиншкoj дeклaрaциjи и 
Плaтфoрми зa aкциjу нaвeдeнo je дa сви здрав стве ни рад ни ци и слу жбе по шту ју људ ска Плaтфoрми зa aкциjу нaвeдeнo je дa сви здрав стве ни рад ни ци и слу жбе по шту ју људ ска 
пра ва и да се при др жа ва ју етич ких, про фе си о нал них и род но осе тљи вих стан дар да, а пра ва и да се при др жа ва ју етич ких, про фе си о нал них и род но осе тљи вих стан дар да, а 
као јед на од ме ра за спро во ђе ње овог ци ља на ве де но је под сти ца ње му шка ра ца да јед-као јед на од ме ра за спро во ђе ње овог ци ља на ве де но је под сти ца ње му шка ра ца да јед-
на ко уче ству ју у бри зи о де ци и у оба вља њу кућ них по сло ва, као и да пру жа ју свој део на ко уче ству ју у бри зи о де ци и у оба вља њу кућ них по сло ва, као и да пру жа ју свој део 
фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци. фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци. 

3.4. 3.4. Европ ска кон вен цијa за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да у чл. 14. про пи су-Европ ска кон вен цијa за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да у чл. 14. про пи су-
је да се уживaњe прaвa и слoбoдa прeдвиђeних у oвoj кoнвeнциjи oбeзбeђуje бeз дис-је да се уживaњe прaвa и слoбoдa прeдвиђeних у oвoj кoнвeнциjи oбeзбeђуje бeз дис-
кри минaциje пo билo кoм oснoву, кao штo су пoл, рaсa, бoja кoжe, jeзик, вeрoиспoвeст, кри минaциje пo билo кoм oснoву, кao штo су пoл, рaсa, бoja кoжe, jeзик, вeрoиспoвeст, 
пoли тичкo или другo мишљeњe, нaциoнaлнo или сoциjaлнo пoрeклo, вeзa с нeкoм пoли тичкo или другo мишљeњe, нaциoнaлнo или сoциjaлнo пoрeклo, вeзa с нeкoм 
нaциoнaлнoм мaњинoм, имoвнo стaњe, рoђeњe или дру ги стaтус.нaциoнaлнoм мaњинoм, имoвнo стaњe, рoђeњe или дру ги стaтус.

3.5. 3.5. Пoвeрeницa зa зaшти ту рaвнoпрaвнoсти нај пре кон ста ту је дa Устaв Рeпу бликe Ср биje Пoвeрeницa зa зaшти ту рaвнoпрaвнoсти нај пре кон ста ту је дa Устaв Рeпу бликe Ср биje 
у чл. 21. зaбрaњуje свaку дис кри минaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм у чл. 21. зaбрaњуje свaку дис кри минaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм 
oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, 
рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoли тичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, кул турe, jeзикa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoли тичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, кул турe, jeзикa, 
стaрoсти и пси хичкoг или фи зичкoг инвaли дитeтa. Од ред бом чла на 15. про пи са на је рав-стaрoсти и пси хичкoг или фи зичкoг инвaли дитeтa. Од ред бом чла на 15. про пи са на је рав-
но прав ност же на и му шка ра ца и оба ве за др жа ве да раз ви ја по ли ти ку јед на ких мо гућ но-но прав ност же на и му шка ра ца и оба ве за др жа ве да раз ви ја по ли ти ку јед на ких мо гућ но-
сти, док је чл 65. Уста ва РС про пи са на рав но прав ност ро ди те ља при ли ком оства ри ва ња сти, док је чл 65. Уста ва РС про пи са на рав но прав ност ро ди те ља при ли ком оства ри ва ња 
пра ва и ду жно сти да из др жа ва ју, вас пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу.пра ва и ду жно сти да из др жа ва ју, вас пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу.
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3.6. 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-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. т. 1. про пи су је да дис кри ми на ци ја и дис кри ми на тор но по сту па-ци је, 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 сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно ње 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 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-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-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, 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 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-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 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. 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. 
Oдрeдбaмa чл. 4. Зaкoнa o зaбрaни дис кри минaциje прoписaнo je да су сви јед на ки и Oдрeдбaмa чл. 4. Зaкoнa o зaбрaни дис кри минaциje прoписaнo je 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 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-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, за ње го во раз ма тра ње ре ле вант не су 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 6. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је пре ма ко јој не по сред на дис кри ми-од ред бе чла на 6. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је пре ма ко јој 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-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-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-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 дис кри минaциja нa oснoву ни ји по ло жај. Oдрeдбoм чл. 20. oвoг зaкoнa oдрeђeнo je дa дис кри минaциja нa oснoву 
пoлa пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, oднoснo нaчeлу пoлa пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, oднoснo нaчeлу 
пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoли тичкoм, eкoнoмскoм, пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoли тичкoм, eкoнoмскoм, 
кул турнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг и пoрoдичнoг живoтa.кул турнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг и пoрoдичнoг живoтa.

3.7. 3.7. За ко ном о рав но прав но сти по ло ва про пи са но је да је дис кри ми на ци ја на осно ву по ла За ко ном о рав но прав но сти по ло ва про пи са но је да је дис кри ми на ци ја на осно ву по ла 
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 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) ко је има за циљ или по сле ди цу (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва ње пр вен ства) ко је има за циљ или по сле ди цу 
да ли цу или гру пи оте жа, угро зи, оне мо гу ћи или не ги ра при зна ње, ужи ва ње или оства-да ли цу или гру пи оте жа, угро зи, оне мо гу ћи или не ги ра при зна ње, ужи ва ње или оства-
ри ва ње људ ских пра ва и сло бо да у по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур ној, гра-ри ва ње људ ских пра ва и сло бо да у по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур ној, гра-
ђан ској, по ро дич ној и дру гој обла сти. У чл. 2. ст. 4. про пи са но је да др жав ни ор га ни, ор-ђан ској, по ро дич ној и дру гој обла сти. У чл. 2. ст. 4. про пи са но је да др жав ни ор га ни, ор-
га ни ауто ном них по кра ји на, ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци је ко ји ма га ни ауто ном них по кра ји на, ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци је ко ји ма 
је по ве ре но вр ше ње јав них овла шће ња, као и прав на ли ца ко ја осни ва или фи нан си ра у је по ве ре но вр ше ње јав них овла шће ња, као и прав на ли ца ко ја осни ва или фи нан си ра у 
це ли ни, од но сно у пре те жном де лу Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца це ли ни, од но сно у пре те жном де лу Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве ду жни су да пра те оства ри ва ње рав но прав но сти за сно ва не на по лу ло кал не са мо у пра ве ду жни су да пра те оства ри ва ње рав но прав но сти за сно ва не на по лу 
у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, при ме ну ме ђу на род них стан дар да и Уста вом за-у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, при ме ну ме ђу на род них стан дар да и Уста вом за-
јем че них пра ва у овој обла сти. јем че них пра ва у овој обла сти. 

3.8. 3.8. Од ред бом чл. 6. ст. 2. За ко на о пра ви ма па ци је на та про пи са но је да у по ступ ку оства ри-Од ред бом чл. 6. ст. 2. За ко на о пра ви ма па ци је на та про пи са но је да у по ступ ку оства ри-
ва ња здрав стве не за шти те па ци јент има пра во на јед нак при ступ здрав стве ној слу жби, ва ња здрав стве не за шти те па ци јент има пра во на јед нак при ступ здрав стве ној слу жби, 
без дис кри ми на ци је у од но су на фи нан сиј ске мо гућ но сти, ме сто ста но ва ња, вр сту обо-без дис кри ми на ци је у од но су на фи нан сиј ске мо гућ но сти, ме сто ста но ва ња, вр сту обо-
ље ња, вре ме при сту па здрав стве ној слу жби или у од но су на не ку дру гу раз ли чи тост ко ја ље ња, вре ме при сту па здрав стве ној слу жби или у од но су на не ку дру гу раз ли чи тост ко ја 
мо же да бу де узрок дис кри ми на ци је. мо же да бу де узрок дис кри ми на ци је. 

3.9. 3.9. Ак ци о ним пла ном за спро во ђе ње Стра те ги је за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре-Ак ци о ним пла ном за спро во ђе ње Стра те ги је за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре-
ђе ње род не рав но прав но сти, под по је ди нач ним ци љем 4 – Ја ча ње ка па ци те та здрав-ђе ње род не рав но прав но сти, под по је ди нач ним ци љем 4 – Ја ча ње ка па ци те та здрав-
стве не за шти те уво ђе њем род не ди мен зи је у си стем, пред ви ђе но је укљу чи ва ње род не стве не за шти те уво ђе њем род не ди мен зи је у си стем, пред ви ђе но је укљу чи ва ње род не 
ди мен зи је у про фе си о нал не и етич ке ко дек се и уво ђе ње род но сен зи тив них здрав стве-ди мен зи је у про фе си о нал не и етич ке ко дек се и уво ђе ње род но сен зи тив них здрав стве-
них про це ду ра, као и кон ти ну и ра на обу ка здрав стве них рад ни ка за уво ђе ње род не ди-них про це ду ра, као и кон ти ну и ра на обу ка здрав стве них рад ни ка за уво ђе ње род не ди-
мен зи је у здрав стве ну прак су.мен зи је у здрав стве ну прак су.
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АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРО ПИ СААНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРО ПИ СА

3.10. 3.10. На кон утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња и ре ле вант ног прав ног окви ра, би ло је по треб но На кон утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња и ре ле вант ног прав ног окви ра, би ло је по треб но 
ис пи та ти да ли је У. де чи ја кли ни ка у Б. до но ше њем пра ви ла да са де цом у бол нич ким ис пи та ти да ли је У. де чи ја кли ни ка у Б. до но ше њем пра ви ла да са де цом у бол нич ким 
со ба ма мо гу бо ра ви ти са мо мај ке, од но сно пр вен стве но мај ке, из вр ши ла акт дис кри ми-со ба ма мо гу бо ра ви ти са мо мај ке, од но сно пр вен стве но мај ке, из вр ши ла акт дис кри ми-
на ци је на осно ву лич ног свој ства – по ла. на ци је на осно ву лич ног свој ства – по ла. 

3.11. 3.11. На осно ву на во да из при ту жбе, из ја шње ња и при ло же них до ка за не спор но је да је На осно ву на во да из при ту жбе, из ја шње ња и при ло же них до ка за не спор но је да је 
Управ ни од бор У. де чи је кли ни ке у Б. до нео Од лу ку о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва Управ ни од бор У. де чи је кли ни ке у Б. до нео Од лу ку о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва 
мај ки пра ти ља бр. 017/2-22/34 од 8. ју ла 2013. го ди не, у ко јој се уре ђу ју тро шко ви и усло-мај ки пра ти ља бр. 017/2-22/34 од 8. ју ла 2013. го ди не, у ко јој се уре ђу ју тро шко ви и усло-
ви бо рав ка ис кљу чи во мај ка ма пра ти ља ма па ци је на та (ко ји има ју до 18 го ди на жи во та), ви бо рав ка ис кљу чи во мај ка ма пра ти ља ма па ци је на та (ко ји има ју до 18 го ди на жи во та), 
на осно ву ко је се мо же за кљу чи ти да је са мо мај ка ма до зво ље но да бу ду пра ти ље па-на осно ву ко је се мо же за кљу чи ти да је са мо мај ка ма до зво ље но да бу ду пра ти ље па-
ци је на та. Не спор но је, та ко ђе, да П. Ч, оцу па ци јен та ни је омо гу ће но да про ве де ноћ са ци је на та. Не спор но је, та ко ђе, да П. Ч, оцу па ци јен та ни је омо гу ће но да про ве де ноћ са 
де те том у бол нич кој со би. де те том у бол нич кој со би. 

3.12. 3.12. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да у кон крет ном слу ча ју, пред мет По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да у кон крет ном слу ча ју, пред мет 
ана ли зе ни је по сту па ње др С. Р., де жур ног ле ка ра и У. де чи је кли ни ке у Б. са мо у од но су ана ли зе ни је по сту па ње др С. Р., де жур ног ле ка ра и У. де чи је кли ни ке у Б. са мо у од но су 
на под но си о ца при ту жбе, у ве зи са кон крет ним до га ђа јем. На и ме, де ло ви из ја шње ња на под но си о ца при ту жбе, у ве зи са кон крет ним до га ђа јем. На и ме, де ло ви из ја шње ња 
др С. Р. и ди рек то ра У. де чи је кли ни ке у Б. о то ме да ли је под но си лац при ту жбе био зва-др С. Р. и ди рек то ра У. де чи је кли ни ке у Б. о то ме да ли је под но си лац при ту жбе био зва-
нич но при ја вљен као пра ти лац, ко ли ко је пра ти ла ца у том тре нут ку би ло у бол нич кој со-нич но при ја вљен као пра ти лац, ко ли ко је пра ти ла ца у том тре нут ку би ло у бол нич кој со-
би, као и о евен ту ал ном не при ме ре ном по на ша њу под но си о ца при ту жбе ни су од при-би, као и о евен ту ал ном не при ме ре ном по на ша њу под но си о ца при ту жбе ни су од при-
мар ног зна ча ја, има ју ћи у ви ду дру ге окол но сти овог слу ча ја. На и ме, нај пре је по треб но мар ног зна ча ја, има ју ћи у ви ду дру ге окол но сти овог слу ча ја. На и ме, нај пре је по треб но 
ис пи та ти да ли је У. де чи ја кли ни ка у Б. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је по ста вља њем ис пи та ти да ли је У. де чи ја кли ни ка у Б. из вр ши ла акт дис кри ми на ци је по ста вља њем 
усло ва да се са мо мај ка ма пра ти ља ма одо бра ва бо ра вак на кли ни ци, а оче ви ма са мо усло ва да се са мо мај ка ма пра ти ља ма одо бра ва бо ра вак на кли ни ци, а оче ви ма са мо 
уко ли ко мај ке ни су у мо гућ но сти да бу ду пра ти ље. уко ли ко мај ке ни су у мо гућ но сти да бу ду пра ти ље. 

3.13. 3.13. Еви дент но је да по ста вља ње огра ни че ња у по гле ду по ла ро ди те ља за бо ра вак са де те-Еви дент но је да по ста вља ње огра ни че ња у по гле ду по ла ро ди те ља за бо ра вак са де те-
том у бол нич кој со би, до во ди до то га да се оче ви оне мо гу ћа ва ју да бо ра ве на кли ни ци том у бол нич кој со би, до во ди до то га да се оче ви оне мо гу ћа ва ју да бо ра ве на кли ни ци 
као пра ти о ци де це. Ова квим огра ни че њем ис кљу чен је је дан од ро ди те ља, ис кљу чи во као пра ти о ци де це. Ова квим огра ни че њем ис кљу чен је је дан од ро ди те ља, ис кљу чи во 
на осно ву по ла. По ста вља ње овог усло ва пред ста вља не по сред ну дис кри ми на ци ју на на осно ву по ла. 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. осно ву по ла. 

3.14. 3.14. У од но су на на во де из из ја шње ња да је то ком про шле го ди не ди рек тор кли ни ке до нео У од но су на на во де из из ја шње ња да је то ком про шле го ди не ди рек тор кли ни ке до нео 
оба ве ште ње ко јим се уре ђу је бо ра вак оче ва као пра ти о ца на кли ни ци и та ко омо гу ћио оба ве ште ње ко јим се уре ђу је бо ра вак оче ва као пра ти о ца на кли ни ци и та ко омо гу ћио 
да оба ро ди те ља мо гу да бу ду пра ти о ци, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу-да оба ро ди те ља мо гу да бу ду пра ти о ци, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу-
је да је по зи тив но што је ди рек тор кли ни ке уви део да по сто је ћа од лу ка ни је у скла ду са је да је по зи тив но што је ди рек тор кли ни ке уви део да по сто је ћа од лу ка ни је у скла ду са 
за кон ским про пи си ма. Ме ђу тим, По ве ре ни ца је ста ва да оба ве ште ње ко је је ди рек тор за кон ским про пи си ма. Ме ђу тим, По ве ре ни ца је ста ва да оба ве ште ње ко је је ди рек тор 
упу тио ни је до вољ но, јер је од лу ка Управ ног од бо ра и да ље на сна зи, што мо же иза зва-упу тио ни је до вољ но, јер је од лу ка Управ ног од бо ра и да ље на сна зи, што мо же иза зва-
ти про бле ме при ли ком при ме не, по себ но ако се има у ви ду да је оба ве ште ње ди рек то ра ти про бле ме при ли ком при ме не, по себ но ако се има у ви ду да је оба ве ште ње ди рек то ра 
у су прот но сти са од лу ком Управ ног од бо ра. Ујед но, По ве ре ни ца ука зу је да сви ак ти У. у су прот но сти са од лу ком Управ ног од бо ра. Ујед но, По ве ре ни ца ука зу је да сви ак ти У. 
де чи је кли ни ке мо ра ју би ти у скла ду са про пи си ма, укљу чу ју ћи и им пе ра тив не про пи се де чи је кли ни ке мо ра ју би ти у скла ду са про пи си ма, укљу чу ју ћи и им пе ра тив не про пи се 
о за бра ни дис кри ми на ци је. о за бра ни дис кри ми на ци је. 

 По ред то га, чак и ка да би се за не ма ри ла чи ње ни ца да је оба ве ште ње ди рек то ра у су- По ред то га, чак и ка да би се за не ма ри ла чи ње ни ца да је оба ве ште ње ди рек то ра у су-
прот но сти са од лу ком ко ју је до нео Управ ни од бор, тре ба има ти у ви ду да ни оба ве ште-прот но сти са од лу ком ко ју је до нео Управ ни од бор, тре ба има ти у ви ду да ни оба ве ште-
њем ди рек то ра ни су из јед на че на оба ро ди те ља, већ је про пи са но да оче ви мо гу би ти њем ди рек то ра ни су из јед на че на оба ро ди те ља, већ је про пи са но да оче ви мо гу би ти 
пра ти о ци у си ту а ци ја ма ка да је мај ка спре че на. Не ја сно је за што је ди рек тор на ло жио пра ти о ци у си ту а ци ја ма ка да је мај ка спре че на. Не ја сно је за што је ди рек тор на ло жио 
да се до зво ли бо ра вак оца и дру гих пра ти о ца са мо у слу ча је ви ма ка да па ци јен ти не ма ју да се до зво ли бо ра вак оца и дру гих пра ти о ца са мо у слу ча је ви ма ка да па ци јен ти не ма ју 
пра ти о це жен ског по ла, али из овог оба ве ште ња не дво сми сле но се мо же за кљу чи ти да пра ти о це жен ског по ла, али из овог оба ве ште ња не дво сми сле но се мо же за кљу чи ти да 
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се као пра ти о ци де те та ја вља ју пр вен стве но мај ке, а са мо у слу ча је ви ма ка да оне ни су у се као пра ти о ци де те та ја вља ју пр вен стве но мај ке, а са мо у слу ча је ви ма ка да оне ни су у 
мо гућ но сти да бу ду пра ти ље, то мо гу би ти и дру ге осо бе. Са мим тим, еви дент но је да ни мо гућ но сти да бу ду пра ти ље, то мо гу би ти и дру ге осо бе. Са мим тим, еви дент но је да ни 
оба ве ште њем ди рек то ра ни је обез бе ђе на рав но прав ност ро ди те ља на осно ву по ла. оба ве ште њем ди рек то ра ни је обез бе ђе на рав но прав ност ро ди те ља на осно ву по ла. 

3.15. 3.15. По ве ре ни ца до дат но ука зу је да ни је ја сно на осно ву ко јих кри те ри ју ма је про це ње но да По ве ре ни ца до дат но ука зу је да ни је ја сно на осно ву ко јих кри те ри ју ма је про це ње но да 
са де цом у бол нич ким со ба ма мо гу бо ра ви ти са мо мај ке, од но сно, пр вен стве но мај ке, са де цом у бол нич ким со ба ма мо гу бо ра ви ти са мо мај ке, од но сно, пр вен стве но мај ке, 
по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца да су у пи та њу осо бе ко је су пра ти о ци де це, ро ди те-по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца да су у пи та њу осо бе ко је су пра ти о ци де це, ро ди те-
љи, ста ра те љи или усво ји те љи, да они ни су па ци јен ти и па ци јент ки ње, те је ире ле вант но љи, ста ра те љи или усво ји те љи, да они ни су па ци јен ти и па ци јент ки ње, те је ире ле вант но 
во ди ти ра чу на о по лу пра ти о ца. Ме ђу тим, По ве ре ни ца ука зу је да ста во ви пре ма ко ји ма во ди ти ра чу на о по лу пра ти о ца. Ме ђу тим, По ве ре ни ца ука зу је да ста во ви пре ма ко ји ма 
се же не пр вен стве но сма тра ју за не го ва те љи це, од но сно, оне ко је су ис кљу чи во за ду-се же не пр вен стве но сма тра ју за не го ва те љи це, од но сно, оне ко је су ис кљу чи во за ду-
же не за бри гу о де ци, за сно ва ни су на сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма ко је је по треб но же не за бри гу о де ци, 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. С об зи ром да је од лу ка Управ ног од бо ра до не та на осно ву уве ре ња и прак се, пре ва зи ћи. С об зи ром да је од лу ка Управ ног од бо ра до не та на осно ву уве ре ња и прак се, 
што је утвр ђе но из на во да из из ја шње ња у ко јем се, из ме ђу оста лог, на во де раз ло зи кул-што је утвр ђе но из на во да из из ја шње ња у ко јем се, из ме ђу оста лог, на во де раз ло зи кул-
ту ро ло шке при ро де, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да про пи си ва ње ту ро ло шке при ро де, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да про пи си ва ње 
ова квог пра ви ла пред ста вља по сту па ње у скла ду са пред ра су да ма, оби ча ји ма и дру-ова квог пра ви ла пред ста вља 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 ја су за сно ва на на сте ре о тип ним ста во ви ма гим дру штве ним обра сци ма по на ша ња, ко ја су за сно ва на на сте ре о тип ним ста во ви ма 
о уло зи по ло ва, од но сно пред ста вља дис кри ми на ци ју на осно ву по ла, ко ја је из ри чи то о уло зи по ло ва, од но сно пред ста вља дис кри ми на ци ју на осно ву по ла, ко ја је из ри чи то 
за бра ње на. Сто га је еви дент но да по ста вља ње усло ва ко ји се од но си на пол ро ди те ља/за бра ње на. Сто га је еви дент но да по ста вља ње усло ва ко ји се од но си на пол ро ди те ља/
ста ра те ља/усво ји те ља пред ста вља не по сред ну дис кри ми на ци ју на осно ву по ла.ста ра те ља/усво ји те ља пред ста вља не по сред ну дис кри ми на ци ју на осно ву по ла.

3.16. 3.16. По во дом на во да из из ја шње ња да је у кон крет ном слу ча ју бол нич ка со ба већ има ла По во дом на во да из из ја шње ња да је у кон крет ном слу ча ју бол нич ка со ба већ има ла 
до ста па ци је на та и пра ти ла ца, те да би се бо рав ком под но си те ља при ту жбе ство ри ла до ста па ци је на та и пра ти ла ца, те да би се бо рав ком под но си те ља при ту жбе ство ри ла 
гу жва, По ве ре ни ца сма тра да је на ор ди ни ра ју ћем ле ка ру да оце ни да ли је при су ство гу жва, По ве ре ни ца сма тра да је на ор ди ни ра ју ћем ле ка ру да оце ни да ли је при су ство 
пра ти о ца свр сис ход но и да ли оме та дру ге па ци јен те, во де ћи ра чу на о прин ци пу нај бо-пра ти о ца свр сис ход но и да ли оме та дру ге па ци јен те, во де ћи ра чу на о прин ци пу нај бо-
љег ин те ре са де те та, те се ово овла шће ње не до во ди у пи та ње. Ме ђу тим, у си ту а ци ја ма љег ин те ре са де те та, те се ово овла шће ње не до во ди у пи та ње. Ме ђу тим, у си ту а ци ја ма 
ка да је ну жно до не ти од лу ку ко ји ће од пра ти ла ца оста ти у бол нич кој со би, та од лу ка не ка да је ну жно до не ти од лу ку ко ји ће од пра ти ла ца оста ти у бол нич кој со би, та од лу ка не 
сме би ти за сно ва на на по лу пра ти о ца па ци јен та.сме би ти за сно ва на на по лу пра ти о ца па ци јен та.

3.17. 3.17. Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца сма тра да ни је нео п ход но упу шта ти се у ана ли зу Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца сма тра да ни је нео п ход но упу шта ти се у ана ли зу 
на во да ко ји се од но се на кон кре тан до га ђај, од но сно, на чи ње ни цу да П. Ч. ни је би ло на во да ко ји се од но се на кон кре тан до га ђај, од но сно, на чи ње ни цу да П. Ч. ни је би ло 
до зво ље но да бо ра ви на кли ни ци као пра ти лац си ну, с об зи ром да у то ку по ступ ка ни је до зво ље но да бо ра ви на кли ни ци као пра ти лац си ну, с об зи ром да у то ку по ступ ка ни је 
утвр ђе но да ли се он при ја вио као пра ти лац у скла ду са про пи са ном про це ду ром. утвр ђе но да ли се он при ја вио као пра ти лац у скла ду са про пи са ном про це ду ром. 

3.18. 3.18. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да и по ред број них ме ђу-На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да и по ред број них ме ђу-
на род них и до ма ћих про пи са ко ји ма се га ран ту је рав но прав ност же на и му шка ра ца, на род них и до ма ћих про пи са ко ји ма се га ран ту је рав но прав ност же на и му шка ра ца, 
же не и му шкар ци ни су још увек рав но прав ни у на шем дру штву. Же не се и да ље по-же не и му шкар ци ни су још увек рав но прав ни у на шем дру штву. Же не се и да ље по-
сма тра ју углав ном кроз сте ре о тип ну уло гу су пру га и мај ки, а че сто се услед сво је би о-сма тра ју углав ном кроз сте ре о тип ну уло гу су пру га и мај ки, а че сто се услед сво је би о-
ло шке функ ци је ра ђа ња оне мо гу ћа ва ју да на пре ду ју у ка ри је ри и раз ви ја ју овај зна ча-ло шке функ ци је ра ђа ња оне мо гу ћа ва ју да на пре ду ју у ка ри је ри и раз ви ја ју овај зна ча-
јан део свог жи во та. Ве о ма је ва жно има ти на уму чи ње ни цу да оба ро ди те ља, има ју јан део свог жи во та. Ве о ма је ва жно има ти на уму чи ње ни цу да оба ро ди те ља, има ју 
пра ва и оба ве зе да под јед на ко и ак тив но уче ству ју у вас пи та њу, не зи и раз во ју де те та. пра ва и оба ве зе да под јед на ко и ак тив но уче ству ју у вас пи та њу, не зи и раз во ју де те та. 
Сто га, при ли ком од лу чи ва ња о пра ву на бо ра вак пра ти о ца у бо ле снич ким со ба ма, ну-Сто га, при ли ком од лу чи ва ња о пра ву на бо ра вак пра ти о ца у бо ле снич ким со ба ма, ну-
жно је обез бе ди ти јед нак трет ман, а све од лу ке мо ра ју би ти за сно ва не на објек тив ним жно је обез бе ди ти јед нак трет ман, а све од лу ке мо ра ју би ти за сно ва не на објек тив ним 
кри те ри ју ми ма, а не на осно ву за ста ре лих и сте ре о тип них уве ре ња или прак се. Има-кри те ри ју ми ма, а не на осно ву за ста ре лих и сте ре о тип них уве ре ња или прак се. 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 сви дру штве ни ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти сма тра да сви дру штве ни 
ак те ри мо ра ју да пру же по др шку и пре ду зму све ме ре, сва ко у окви ру сво јих над ле-ак те ри мо ра ју да пру же по др шку и пре ду зму све ме ре, сва ко у окви ру сво јих над ле-
жно сти, ка ко би у пот пу но сти до шло до оства ре ња прин ци па род не рав но прав но сти. жно сти, ка ко би у пот пу но сти до шло до оства ре ња прин ци па род не рав но прав но сти. 
При то ме, здрав стве не ин сти ту ци је има ју по себ ну од го вор ност и из у зет но ва жну уло гу При то ме, здрав стве не ин сти ту ци је има ју по себ ну од го вор ност и из у зет но ва жну уло гу 
у ши ре њу то ле ран ци је, про ме ни сте ре о ти па и пред ра су да, чи ме се до при но си и оства-у ши ре њу то ле ран ци је, про ме ни сте ре о ти па и пред ра су да, чи ме се до при но си и оства-
ри ва њу пра ва на сло бо ду од дис кри ми на ци је.ри ва њу пра ва на сло бо ду од дис кри ми на ци је.
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4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

До но ше њем Од лу ке о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки пра ти ља бр. 017/2-22/34 од До но ше њем Од лу ке о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ки пра ти ља бр. 017/2-22/34 од 
8. ју ла 2013. го ди не, пре ма ко јој се са мо мај ци пра ти љи одо бра ва бо ра вак на кли ни ци и да ва-8. ју ла 2013. го ди не, пре ма ко јој се са мо мај ци пра ти љи одо бра ва бо ра вак на кли ни ци и да ва-
њем Оба ве ште ња о бо рав ку оче ва на кли ни ци као пра ти ла ца па ци је на та бр. 017-2602/1 од 30. њем Оба ве ште ња о бо рав ку оче ва на кли ни ци као пра ти ла ца па ци је на та бр. 017-2602/1 од 30. 
ок то бра 2013. го ди не пре ма ко јем се до зво ља ва бо ра вак оца и дру гих пра ти ла ца у слу ча је ви ма ок то бра 2013. го ди не пре ма ко јем се до зво ља ва бо ра вак оца и дру гих пра ти ла ца у слу ча је ви ма 
ка да па ци јен ти не ма ју пра ти о це жен ског по ла, У. де чи ја кли ни ка у Б. пре кр ши ла је од ред бе За-ка да па ци јен ти не ма ју пра ти о це жен ског по ла, У. де чи ја кли ни ка у Б. пре кр ши ла је од ред бе За-
ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је У. де чи јој кли ни ци у Б. да:По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је У. де чи јој кли ни ци у Б. да:

5.1. 5.1. Из ме ни Од лу ку о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ка ма пра ти ља ма, та ко што ће се Из ме ни Од лу ку о фи нан сиј ској на док на ди тро шко ва мај ка ма пра ти ља ма, та ко што ће се 
из ба ци ти услов ко ји се од но си на пол пра ти о ца, чи ме ће се омо гу ћи ти да оба ро ди те ља из ба ци ти услов ко ји се од но си на пол пра ти о ца, чи ме ће се омо гу ћи ти да оба ро ди те ља 
(ста ра те ља/усво ји те ља), под јед на ким усло ви ма, мо гу да бо ра ве у свој ству пра ти о ца у (ста ра те ља/усво ји те ља), под јед на ким усло ви ма, мо гу да бо ра ве у свој ству пра ти о ца у 
бол нич ким со ба ма, у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком. бол нич ким со ба ма, у ро ку од 15 да на од да на при је ма ми шље ња са пре по ру ком. 

5.2. 5.2. Да убу ду ће, 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-Да убу ду ће, 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.ди скри ми на ци о ним про пи си ма.

 По треб но је да У. де чи ја кли ни ка у Б. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о По треб но је да У. де чи ја кли ни ка у Б. 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.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 У. де чи ја кли ни ка у Б. не по- Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко У. де чи ја кли ни ка 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, 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 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-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.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- 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-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.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
по осно ву дру гих по осно ву дру гих 
лич них свој ста валич них свој ста ва
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При ту жба Г. Ц. про тив упра ве за деч ју за шти ту због дис кри ми на ци јеПри ту жба Г. Ц. про тив упра ве за деч ју за шти ту због дис кри ми на ци је
по осно ву ста ту са у обла сти со ци јал не за шти тепо осно ву ста ту са у обла сти со ци јал не за шти те

бр. 07-00-196/2014-02 да тум: 12.8.2014.бр. 07-00-196/2014-02 да тум: 12.8.2014.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. и М. Ћ. из Б. Б., против ишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. и М. Ћ. из Б. Б., против 
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н., због Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н., због 

непризнавања права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за непризнавања права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за 
усвојено прворођено дете. У току поступка је утврђено да је Г. Ћ. поднела захтев за роусвојено прворођено дете. У току поступка је утврђено да је Г. Ћ. поднела захтев за ро-
дитељски додатак и захтев за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, а да јој дитељски додатак и захтев за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, а да јој 
надлежни орган није признао право на родитељски додатак, јер према Инструкцији надлежни орган није признао право на родитељски додатак, јер према Инструкцији 
Министарства рада и социјалне политике усвојитељ детета не може за усвојено дете Министарства рада и социјалне политике усвојитељ детета не може за усвојено дете 
остварити ово право, имајући у виду природу права на родитељски додатак. Анализа остварити ово право, имајући у виду природу права на родитељски додатак. Анализа 
услова који су Законом о финансијској подршци породици са децом прописани за услова који су Законом о финансијској подршци породици са децом прописани за 
остваривање права на родитељски додатак показала је да је родитељски додатак мера остваривање права на родитељски додатак показала је да је родитељски додатак мера 
пронаталне политике, чији је циљ подстицање рађање, да ова мера нема социјални пронаталне политике, чији је циљ подстицање рађање, да ова мера нема социјални 
карактер и да није усмерена према материјално угроженим слојевима становништва. карактер и да није усмерена према материјално угроженим слојевима становништва. 
Такође, како закон прописује да износ родитељског додатка расте са редом рођења Такође, како закон прописује да износ родитељског додатка расте са редом рођења 
детета, то је очигледно да је родитељски додатак усмерен на подстицај рађања, а детета, то је очигледно да је родитељски додатак усмерен на подстицај рађања, а 
не на покривање повећаних трошкова због новорођеног детета. Иако су у погледу не на покривање повећаних трошкова због новорођеног детета. Иако су у погледу 
права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за прворођено права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за прворођено 
дете усвојитељи детета стављени у неједнак положај у односу на родитеље који дете усвојитељи детета стављени у неједнак положај у односу на родитеље који 
имају биолошку децу, Повереница за заштиту равноправности стоји на становишту имају биолошку децу, Повереница за заштиту равноправности стоји на становишту 
да је ово разликовање објективно оправдано, имајући имајући у виду сврху родида је ово разликовање објективно оправдано, имајући имајући у виду сврху роди-
тељског додатка и једнократне новчане помоћи за прворођено дете, прописану тељског додатка и једнократне новчане помоћи за прворођено дете, прописану 
законом и актом јединице локалне самоуправе. Због тога је Повереница за заштиту законом и актом јединице локалне самоуправе. Због тога је Повереница за заштиту 
равноправности дала мишљење да непризнавањем права на родитељски додатак равноправности дала мишљење да непризнавањем права на родитељски додатак 
и права на једнократну новчану помоћ за прворођено усвојено дете Г. Ћ., Управа за и права на једнократну новчану помоћ за прворођено усвојено дете Г. Ћ., Управа за 
дечију, примарну и социјалну здравствену заштиту града Н. није прекршила одредбе дечију, примарну и социјалну здравствену заштиту града Н. није прекршила одредбе 
Закона о забрани дискриминације. Закона о забрани дискриминације. 

1. ТОК ПОСТУПКА1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом су се обратили Г. и М. Ћ. из Б. Б., коју Повереници за заштиту равноправности притужбом су се обратили Г. и М. Ћ. из Б. Б., коју 
су поднели против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. су поднели против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. 
У притужби је наведено:У притужби је наведено:

да су Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. поднели да су Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. поднели 
захтев за родитељски додатак, као и захтев за једнократну новчану помоћ за захтев за родитељски додатак, као и захтев за једнократну новчану помоћ за 
прворођено дете;прворођено дете;
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да су им ови захтеви одбијени, уз образложење да наведена права не могу да остваре да су им ови захтеви одбијени, уз образложење да наведена права не могу да остваре 
јер имају усвојено дете; јер имају усвојено дете; 

да су против ових решења изјавили жалбу надлежном другостепеном органу;да су против ових решења изјавили жалбу надлежном другостепеном органу;

да су оваквом одлуком надлежног органа дискриминисани, с обзиром да је законским да су оваквом одлуком надлежног органа дискриминисани, с обзиром да је законским 
прописима биолошко дете у свему изједначено са усвојеним, док усвојитељи имају прописима биолошко дете у свему изједначено са усвојеним, док усвојитељи имају 
правни положај родитеља.правни положај родитеља.

1.2. 1.2. Уз притужбу су достављена решења Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену Уз притужбу су достављена решења Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту града Н. бр. 7-132-170/14 од 24. априла и бр. 07-132-168/14 од 22. априла 2014. заштиту града Н. бр. 7-132-170/14 од 24. априла и бр. 07-132-168/14 од 22. априла 2014. 
године. године. 

1.3. 1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно 
релевантних чињеница и околности, а у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о релевантних чињеница и околности, а у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о 
забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење града Н, Управе забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење града Н, Управе 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 

1.4. 1.4. У изјашњењу начелнице М. П., наведено је:У изјашњењу начелнице М. П., наведено је:

да је у поступку признања права на једнократну новчану помоћ за прво дете, утврђено да је у поступку признања права на једнократну новчану помоћ за прво дете, утврђено 
да је Г. Ћ., заједно са супругом М. Ћ. усвојила малолетно дете на основу решења Центра да је Г. Ћ., заједно са супругом М. Ћ. усвојила малолетно дете на основу решења Центра 
за социјални рад у Д.;за социјални рад у Д.;

да Одлуком о финансијској породици са децом на територији града Н. није обухваћена да Одлуком о финансијској породици са децом на територији града Н. није обухваћена 
категорија усвојења, као основ за остваривање права на једнократну новчану помоћ, због категорија усвојења, као основ за остваривање права на једнократну новчану помоћ, због 
чега Г. Ћ. није признато право на једнократну новчану помоћ за прво дете у породици;чега Г. Ћ. није признато право на једнократну новчану помоћ за прво дете у породици;

да је у по ступ ку при зна ња пра ва на ро ди тељ ски до да так утвр ђе но да ни су ис пу ње ни да је у по ступ ку при зна ња пра ва на ро ди тељ ски до да так утвр ђе но да ни су ис пу ње ни 
усло ви за оства ри ва ње овог пра ве јер је Ин струк ци јом Ми ни стар ства ра да и со ци јал не усло ви за оства ри ва ње овог пра ве јер је Ин струк ци јом Ми ни стар ства ра да и со ци јал не 
по ли ти ке бр. 011-00-413/2011-13 од 23. ма ја 2011. го ди не, ко јом се бли же уре ђу ју пи та ња по ли ти ке бр. 011-00-413/2011-13 од 23. ма ја 2011. го ди не, ко јом се бли же уре ђу ју пи та ња 
за оства ри ва ње пра ва про пи са них за ко ном, од ре ђе но да усво ји те љи де те та не мо гу за за оства ри ва ње пра ва про пи са них за ко ном, од ре ђе но да усво ји те љи де те та не мо гу за 
усво је но де те оства ри ти ро ди тељ ски до да так, с об зи ром на при ро ду ин сти ту та ро ди-усво је но де те оства ри ти ро ди тељ ски до да так, с об зи ром на при ро ду ин сти ту та ро ди-
тељ ског до дат ка. тељ ског до дат ка. 

1.5. 1.5. Уз из ја шње ње је до ста вље на Од лу ка о фи нан сиј ској по др шци по ро ди це са де цом на Уз из ја шње ње је до ста вље на Од лу ка о фи нан сиј ској по др шци по ро ди це са де цом на 
те ри то ри ји гра да Н. и Ин струк ци ја Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, бр. те ри то ри ји гра да Н. и Ин струк ци ја Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, бр. 
011-00-413/2011-13 од 23. ма ја 2011. го ди не оп штин ским/град ским упра ва ма о спро-011-00-413/2011-13 од 23. ма ја 2011. го ди не оп штин ским/град ским упра ва ма о спро-
во ђе њу За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом. во ђе њу За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом. 

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Ре ше њем Упра ве за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н. бр. Ре ше њем Упра ве за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н. бр. 
7-132-1701/14 од 24. апри ла 2014. го ди не, Г. Ћ. ни је при зна то пра во на ро ди тељ ски до да-7-132-1701/14 од 24. апри ла 2014. го ди не, Г. Ћ. ни је при зна то пра во на ро ди тељ ски до да-
так, уз обра зло же ње да пре ма Ин струк ци ји оп штин ским/град ским упра ва ма о спро во-так, уз обра зло же ње да пре ма Ин струк ци ји оп штин ским/град ским упра ва ма о спро во-
ђе њу За ко на о фи нан сиј ској по ро ди ци са де цом Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти-ђе њу За ко на о фи нан сиј ској по ро ди ци са де цом Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти-
ке, усво ји тељ де те та не мо же за то де те оства ри ти ро ди тељ ски до да так, има ју ћи у ви ду ке, усво ји тељ де те та не мо же за то де те оства ри ти ро ди тељ ски до да так, има ју ћи у ви ду 
при ро ду ин сти ту та ро ди тељ ског до дат ка. при ро ду ин сти ту та ро ди тељ ског до дат ка. 

2.2. 2.2. Ре ше њем Упра ве за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н. бр. Ре ше њем Упра ве за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н. бр. 
7-132-1681/14 од 22. апри ла 2014. го ди не, Г. Ћ. ни је при зна то пра во на јед но крат ну нов-7-132-1681/14 од 22. апри ла 2014. го ди не, Г. Ћ. ни је при зна то пра во на јед но крат ну нов-
ча ну по моћ за пр во де те, са обра зло же њем да Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро-ча ну по моћ за пр во де те, са обра зло же њем да Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро-
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ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, ко ја је основ за оства ри ва ње пра ва на јед но крат ну ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, ко ја је основ за оства ри ва ње пра ва на јед но крат ну 
нов ча ну по моћ, ка те го ри ја усво је ња ни је об у хва ће на. Та ко ђе, од лу чу ју ћи о жал би про-нов ча ну по моћ, ка те го ри ја усво је ња ни је об у хва ће на. Та ко ђе, од лу чу ју ћи о жал би про-
тив на ве де не од лу ке, Град ско ве ће гра да Н. је од би ло жал бу Г. Ћ, са обра зло же њем да тив на ве де не од лу ке, Град ско ве ће гра да Н. је од би ло жал бу Г. Ћ, са обра зло же њем да 
Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, ко ја пред-Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, ко ја пред-
ста вља прав ни основ за од лу чи ва ње о пра ву на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро-ста вља прав ни основ за од лу чи ва ње о пра ву на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро-
ђе но де те, ни је про пи са но оства ри ва ње пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за усво је-ђе но де те, ни је про пи са но оства ри ва ње пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за усво је-
но де те у по ро ди ци. но де те у по ро ди ци. 

2.3. 2.3. У ин струк ци ји бр. 011-00-413/2011-13 од 23. ма ја 2011. го ди не ко ју је Ми ни стар ство ра да У ин струк ци ји бр. 011-00-413/2011-13 од 23. ма ја 2011. го ди не ко ју је Ми ни стар ство ра да 
и со ци јал не по ли ти ке до ста ви ло оп штин ским/град ским упра ва ма ра ди спро во ђе ња За-и со ци јал не по ли ти ке до ста ви ло оп штин ским/град ским упра ва ма ра ди спро во ђе ња За-
ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, а ко јом се усме ра ва ор га ни за ци ја по-ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, а ко јом се усме ра ва ор га ни за ци ја по-
сло ва ња и на чин ра да оп штин ских, од но сно град ских ор га на упра ве ко ји вр ше по ве ре не сло ва ња и на чин ра да оп штин ских, од но сно град ских ор га на упра ве ко ји вр ше по ве ре не 
по сло ве у спро во ђе њу За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, Пра вил ни ка по сло ве у спро во ђе њу За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, Пра вил ни ка 
о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са 
де цом, на ве де но је да „по ла зе ћи од при ро де ин сти ту та ро ди тељ ског до дат ка усво ји тељ де цом, на ве де но је да „по ла зе ћи од при ро де ин сти ту та ро ди тељ ског до дат ка усво ји тељ 
де те та не мо же за то де те оства ри ти пра во на ро ди тељ ски до да так.” Овом ин струк ци јом де те та не мо же за то де те оства ри ти пра во на ро ди тељ ски до да так.” Овом ин струк ци јом 
је од ре ђе но и да се усво је на де ца ра чу на ју у ре до след ро ђе ња мај ке-усво ји тељ ке, уко-је од ре ђе но и да се усво је на де ца ра чу на ју у ре до след ро ђе ња мај ке-усво ји тељ ке, уко-
ли ко она ка сни је ро ди де те. ли ко она ка сни је ро ди де те. 

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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, до ка зе ко ји су до ста вље ни, као и ре ле-ла је у ви ду на во де из при ту жбе и 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.вант не прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је.

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. Устав Ре пу бли ке Ср би је, од ред бом чла на 21. за бра њу је сва ку дис кри ми на ци ју, не по-Устав Ре пу бли ке Ср би је, од ред бом чла на 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 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-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. 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. 

3.4. 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-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 ре гу ли са на оп шта за бра на дис кри ми на ци је, и то та ко што је про пи са но ци је, ко јим је ре гу ли са на оп шта за бра на дис кри ми на ци је, и то та ко што је про пи 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 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 
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лич на свој ства, те да је сва ко ду жан да по шту је на че ло јед на ко сти. Пре ма од ред би чл. лич на свој ства, те да је сва ко ду жан да по шту је на че ло јед на ко сти. Пре ма од ред би чл. 
2. ст. 1. тач. 1. дис кри ми на ци ја је сва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на-2. ст. 1. тач. 1. дис кри ми на ци ја је 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-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 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, 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 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 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 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-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-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. вље ним лич ним свој стви ма. 

3.5. 3.5. По ро дич ни за кон у чл. 6. про пи су је да усво је но де те има јед на ка пра ва пре ма усво ји те-По ро дич ни за кон у чл. 6. про пи су је да усво је но де те има јед на ка пра ва пре ма усво ји те-
љи ма као де те пре ма ро ди те љи ма, док пре ма од ред би чл. 7. усво ји те љи има ју прав ни љи ма као де те пре ма ро ди те љи ма, док пре ма од ред би чл. 7. усво ји те љи има ју прав ни 
по ло жај ро ди те ља. Усво је њем се из ме ђу усво је ни ка и ње го вих по то ма ка и усво ји те ља по ло жај ро ди те ља. Усво је њем се из ме ђу усво је ни ка и ње го вих по то ма ка и усво ји те ља 
и њи хо вих срод ни ка за сни ва ју јед на ка пра ва и ду жно сти као из ме ђу де те та и ро ди те ља и њи хо вих срод ни ка за сни ва ју јед на ка пра ва и ду жно сти као из ме ђу де те та и ро ди те ља 
од но сно дру гих срод ни ка.(чл. 104).од но сно дру гих срод ни ка.(чл. 104).

3.6. 3.6. За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом уре ђу је се фи нан сиј ска по др шка За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом уре ђу је се фи нан сиј ска по др шка 
по ро ди ци са де цом. Пре ма од ред би чл. 1. ст. 2. овог за ко на, фи нан сиј ска по др шка по-по ро ди ци са де цом. Пре ма од ред би чл. 1. ст. 2. овог за ко на, фи нан сиј ска по др шка по-
ро ди ци са де цом об у хва та: 1) по бољ ша ње усло ва за за до во ља ва ње основ них по тре ба ро ди ци са де цом об у хва та: 1) по бољ ша ње усло ва за за до во ља ва ње основ них по тре ба 
де це, 2) по се бан под сти цај ра ђа њу де це и 3) по др шку ма те ри јал но угро же ним по ро-де це, 2) по се бан под сти цај ра ђа њу де це и 3) по др шку ма те ри јал но угро же ним по ро-
ди ца ма са де цом, по ро ди ца ма са де цом са смет ња ма у раз во ју и де ци без ро ди тељ-ди ца ма са де цом, по ро ди ца ма са де цом са смет ња ма у раз во ју и де ци без ро ди тељ-
ског ста ра ња. Од ред ба ма чл. 14. де фи ни сан је ро ди тељ ски до да так, као је дан од об ли ка ског ста ра ња. Од ред ба ма чл. 14. де фи ни сан је ро ди тељ ски до да так, као је дан од об ли ка 
пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом. У том сми слу, од ред ба ма ст. 1 и 2. пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом. У том сми слу, од ред ба ма ст. 1 и 2. 
овог чла на про пи са но је да ро ди тељ ски до да так оства ру је мај ка за пр во, дру го, тре ће и овог чла на про пи са но је да ро ди тељ ски до да так оства ру је мај ка за пр во, дру го, тре ће и 
че твр то де те, под од ре ђе ним усло ви ма, док се ре до след ро ђе ња утвр ђу је пре ма бро ју че твр то де те, под од ре ђе ним усло ви ма, док се ре до след ро ђе ња утвр ђу је пре ма бро ју 
жи во ро ђе не де це у мо мен ту под но ше ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски жи во ро ђе не де це у мо мен ту под но ше ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски 
до да так. Зах тев за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так, пре ма од ред би чл. 15. ст. до да так. Зах тев за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так, пре ма од ред би чл. 15. ст. 
7. под но си се нај ка сни је до на вр ше них шест ме се ци жи во та де те та, док су Пра вил ни ком 7. под но си се нај ка сни је до на вр ше них шест ме се ци жи во та де те та, док су Пра вил ни ком 
о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са 
де цом, у чл. 15. про пи са ни до ка зи о ис пу ње но сти усло ва, ко је је по треб но под не ти у де цом, у чл. 15. про пи са ни до ка зи о ис пу ње но сти усло ва, ко је је по треб но под не ти у 
окви ру про це ду ре за оства ри ва ње овог пра ва.окви ру про це ду ре за оства ри ва ње овог пра ва.

3.7. 3.7. Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н., као пра ва Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н., као пра ва 
на јед но крат ну нов ча ну по моћ утвр ђе на су: 1) пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ за на јед но крат ну нов ча ну по моћ утвр ђе на су: 1) пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ за 
пр во ро ђе но де те, 2) пра во на ме сеч ну нов ча ну по моћ за ду пле бли зан це, трој ке и че-пр во ро ђе но де те, 2) пра во на ме сеч ну нов ча ну по моћ за ду пле бли зан це, трој ке и че-
твор ке, 3) пра во на па кет за но во ро ђен че, 4) јед но крат на нов ча на по моћ за пр во ро ђе но твор ке, 3) пра во на па кет за но во ро ђен че, 4) јед но крат на нов ча на по моћ за пр во ро ђе но 
де те у Но вој го ди ни, 5) пра во на па кет за ђа ке пр ва ке, 6) пра во на бес плат ну ужи ну, 7) де те у Но вој го ди ни, 5) пра во на па кет за ђа ке пр ва ке, 6) пра во на бес плат ну ужи ну, 7) 
пра во на ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка де це у пред школ ској уста но ви, 8) пра во на ре-пра во на ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка де це у пред школ ској уста но ви, 8) пра во на ре-
гре си ра ње тро шко ва ис хра не у про ду же ном бо рав ку за де цу основ но школ ског уз ра ста гре си ра ње тро шко ва ис хра не у про ду же ном бо рав ку за де цу основ но школ ског уз ра ста 
до 10 го ди на. Од ред бом чл. 5. ове од лу ке про пи са но је да пра во на јед но крат ну нов ча ну до 10 го ди на. Од ред бом чл. 5. ове од лу ке про пи са но је да пра во на јед но крат ну нов ча ну 
по моћ у из но су од 20.000 ди на ра оства ру је мај ка за сво је пр во ро ђе но де те, уко ли ко има по моћ у из но су од 20.000 ди на ра оства ру је мај ка за сво је пр во ро ђе но де те, уко ли ко има 
пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште на те ри то ри ји гра да Н. нај ма ње шест ме се ци, ако је пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште на те ри то ри ји гра да Н. нај ма ње шест ме се ци, ако је 
из бе гли ца или ра се ље но ли це са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је и уко ли ко се не по сред-из бе гли ца или ра се ље но ли це са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је и уко ли ко се не по сред-
но бри не о де те ту. Зах тев за оства ри ва ње овог пра ва под но си се над ле жној уста но ви за но бри не о де те ту. Зах тев за оства ри ва ње овог пра ва под но си се над ле жној уста но ви за 
по сло ве де чи је за шти те, у ро ку од 6 (шест) ме се ци од да на ро ђе ња де те та (чл. 8).по сло ве де чи је за шти те, у ро ку од 6 (шест) ме се ци од да на ро ђе ња де те та (чл. 8).
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АНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ПРИ ЛО ЖЕ НИХ ДО КА ЗА СА АСПЕК ТААНА  ЛИ ЗА НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ПРИ ЛО ЖЕ НИХ ДО КА ЗА СА АСПЕК ТА
АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СААН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ О НИХ ПРО ПИ СА

3.8. 3.8. С об зи ром на пред мет ове при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју је по треб но утвр ди ти да ли је С об зи ром на пред мет ове при ту жбе, у кон крет ном слу ча ју је по треб но утвр ди ти да ли је 
Упра ва за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н, не при зна ју ћи пра-Упра ва за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н, не при зна ју ћи пра-
во на ро ди тељ ски до да так и пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те Г. во на ро ди тељ ски до да так и пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те Г. 
Ћ. за то што је усво ји тељ ка, а не би о ло шка мај ка де те та из вр ши ла акт дис кри ми на ци је. Ћ. за то што је усво ји тељ ка, а не би о ло шка мај ка де те та из вр ши ла акт дис кри ми на ци је. 

3.9. 3.9. Упра ва за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту у из ја шње њу је на ве ла да Упра ва за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту у из ја шње њу је на ве ла да 
је у по ступ ку при зна ња пра ва на ро ди тељ ски до да так утвр ђе но да је Г. Ћ. др жа вљан ка је у по ступ ку при зна ња пра ва на ро ди тељ ски до да так утвр ђе но да је Г. Ћ. др жа вљан ка 
РС, да има пре би ва ли ште у РС и оства ру је пра во на здрав стве ну за шти ту пре ко Ре пу-РС, да има пре би ва ли ште у РС и оства ру је пра во на здрав стве ну за шти ту пре ко Ре пу-
блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, те да је за јед но са су пру гом М. Ћ, усво ји ла блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, те да је за јед но са су пру гом М. Ћ, усво ји ла 
ма ло лет но де те на осно ву ре ше ња Цен тра за со ци јал ни рад Д. бр. 560-1026/13-3 од 26. ма ло лет но де те на осно ву ре ше ња Цен тра за со ци јал ни рад Д. бр. 560-1026/13-3 од 26. 
фе бру а ра 2014. го ди не. Ме ђу тим, пра во на ро ди тељ ски до да так јој ни је при зна то јер је фе бру а ра 2014. го ди не. Ме ђу тим, пра во на ро ди тељ ски до да так јој ни је при зна то јер је 
Ин струк ци јом Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке про пи са но да усво ји тељ де те та Ин струк ци јом Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке про пи са но да усво ји тељ де те та 
не мо же за усво је но де те да оства ри пра во на ро ди тељ ски до да так, с об зи ром на при-не мо же за усво је но де те да оства ри пра во на ро ди тељ ски до да так, с об зи ром на при-
ро ду ин сти ту та ро ди тељ ског до дат ка. Не спор но је да је под но си тељ ки при ту жбе ус кра-ро ду ин сти ту та ро ди тељ ског до дат ка. Не спор но је да је под но си тељ ки при ту жбе ус кра-
ће но пра во на ро ди тељ ски до да так, те да је она ова квом од лу ком над ле жног ор га на ће но пра во на ро ди тељ ски до да так, те да је она ова квом од лу ком над ле жног ор га на 
не јед на ко тре ти ра на у од но су на мај ке ко је за сво ју би о ло шку де цу оства ру ју ово пра во, не јед на ко тре ти ра на у од но су на мај ке ко је за сво ју би о ло шку де цу оства ру ју ово пра во, 
уз ис пу ње ње про пи са них усло ва. уз ис пу ње ње про пи са них усло ва. 

 Да би се ис пи та ло да ли је у кон крет ном слу ча ју по вре ђе но на че ло јед на ких пра ва и  Да би се ис пи та ло да ли је у кон крет ном слу ча ју по вре ђе но на че ло јед на ких пра ва и 
оба ве за, про пи са но чл. 8. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, по треб но је ис пи та ти да оба ве за, про пи са но чл. 8. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, по треб но је ис пи та ти да 
ли је за ова кво пра вље ње раз ли ке, од но сно не јед на ко тре ти ра ње усво ји те ља у од но су ли је за ова кво пра вље ње раз ли ке, од но сно не јед на ко тре ти ра ње усво ји те ља у од но су 
на би о ло шке ро ди те ље у по гле ду пра ва на ро ди тељ ски до да так по сто ји објек тив но и на би о ло шке ро ди те ље у по гле ду пра ва на ро ди тељ ски до да так по сто ји објек тив но и 
ра зум но оправ да ње. ра зум но оправ да ње. 

3.10. 3.10. Не спор но је да пре ма По ро дич ном за ко ну, ко јим је ре гу ли сан ин сти тут усво је ња, усво-Не спор но је да пре ма По ро дич ном за ко ну, ко јим је ре гу ли сан ин сти тут усво је ња, усво-
ји те љи има ју прав ни по ло жај ро ди те ља, док усво је на де ца има ју иста пра ва пре ма усво-ји те љи има ју прав ни по ло жај ро ди те ља, док усво је на де ца има ју иста пра ва пре ма усво-
ји те љи ма као и де ца пре ма ро ди те љи ма. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе, ји те љи ма као и де ца пре ма ро ди те љи ма. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду пред мет при ту жбе, 
По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре је ис пи та ла са му свр ху ро ди тељ ског до-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти нај пре је ис пи та ла са му свр ху ро ди тељ ског до-
дат ка, као јед ног од об ли ка пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом.дат ка, као јед ног од об ли ка пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом.

3.11. 3.11. У За ко ну о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, по ред ро ди тељ ског до дат ка, У За ко ну о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, по ред ро ди тељ ског до дат ка, 
де фи ни са на су и сле де ћа пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом: 1) на-де фи ни са на су и сле де ћа пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом: 1) на-
кна да за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и кна да за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и 
од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де те та, 2) де чи ји до да так, 3) на кна да тро шко ва од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де те та, 2) де чи ји до да так, 3) на кна да тро шко ва 
бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, 4) на кна да тро-бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, 4) на кна да тро-
шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу са смет ња ма у раз во ју и 5) ре гре-шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу са смет ња ма у раз во ју и 5) ре гре-
си ра ње тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви де це из ма те ри јал но угро же них си ра ње тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви де це из ма те ри јал но угро же них 
по ро ди ца. По ла зе ћи од основ них ци ље ва овог за ко на, ре гу ли са них од ред ба ма чл. 1, по ро ди ца. По ла зе ћи од основ них ци ље ва овог за ко на, ре гу ли са них од ред ба ма чл. 1, 
а то су: 1) по бољ ша ње усло ва за за до во ља ва ње основ них по тре ба де це, 2) по се бан а то су: 1) по бољ ша ње усло ва за за до во ља ва ње основ них по тре ба де це, 2) по се бан 
под сти цај ра ђа њу де це и 3) по др шка ма те ри јал но угро же ним по ро ди ца ма са де цом, под сти цај ра ђа њу де це и 3) по др шка ма те ри јал но угро же ним по ро ди ца ма са де цом, 
по ро ди ца ма са де цом са смет ња ма у раз во ју и де ци без ро ди тељ ског ста ра ња, По-по ро ди ца ма са де цом са смет ња ма у раз во ју и де ци без ро ди тељ ског ста ра ња, По-
ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да се про пи си ва њем ви ше об ли ка, ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да се про пи си ва њем ви ше об ли ка, 
на чи на и усло ва за оства ри ва ње по је ди них пра ва, ја сно раз два ја ју две гру пе пра ва: на чи на и усло ва за оства ри ва ње по је ди них пра ва, ја сно раз два ја ју две гру пе пра ва: 
оне ко је има ју со ци јал ну ком по нен ту и оне ко је су про на тал ног ка рак те ра, што зна чи оне ко је има ју со ци јал ну ком по нен ту и оне ко је су про на тал ног ка рак те ра, што зна чи 
да је овај за кон ин стру мент не са мо со ци јал не, већ и про на тал не по ли ти ке у Ре пу-да је овај за кон ин стру мент не са мо со ци јал не, већ и про на тал не по ли ти ке у Ре пу-
бли ци Ср би ји.бли ци Ср би ји.
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3.12. 3.12. Ро ди тељ ски до да так, пре ма чл. 14. За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де-Ро ди тељ ски до да так, пре ма чл. 14. За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де-
цом, оства ру је мај ка за пр во, дру го, тре ће и че твр то де те, под усло вом да има др жа-цом, оства ру је мај ка за пр во, дру го, тре ће и че твр то де те, под усло вом да има др жа-
вљан ство Ср би је и пре би ва ли ште у Ср би ји, да оства ру је пра во на здрав стве ну за шти ту вљан ство Ср би је и пре би ва ли ште у Ср би ји, да оства ру је пра во на здрав стве ну за шти ту 
пре ко Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, да се не по сред но бри не о де-пре ко Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, да се не по сред но бри не о де-
те ту за ко ји је под не ла зах тев и да ни је ли ше на ро ди тељ ског пра ва за ста ри ју де цу. те ту за ко ји је под не ла зах тев и да ни је ли ше на ро ди тељ ског пра ва за ста ри ју де цу. 
Та ко ђе, про пи са ни су и усло ви да мај ка или чла но ви по ро ди це у ко јој жи ви не пла ћа ју Та ко ђе, про пи са ни су и усло ви да мај ка или чла но ви по ро ди це у ко јој жи ви не пла ћа ју 
по рез на имо ви ну на по ре ску осно ви цу ве ћу од 12.000.000,00 ди на ра и да ро ди те љи по рез на имо ви ну на по ре ску осно ви цу ве ћу од 12.000.000,00 ди на ра и да ро ди те љи 
не жи ве и не ра де у ино стран ству. За кон од ре ђу је и у ком слу ча ју пра во на ро ди тељ ски не жи ве и не ра де у ино стран ству. За кон од ре ђу је и у ком слу ча ју пра во на ро ди тељ ски 
до да так, уме сто мај ке де те та, мо же оства ри ти отац, уз ис пу ње ње од ре ђе них усло-до да так, уме сто мај ке де те та, мо же оства ри ти отац, уз ис пу ње ње од ре ђе них усло-
ва – у слу ча ју да мај ка ни је жи ва, или је на пу сти ла де те или је из оправ да них раз ло га ва – у слу ча ју да мај ка ни је жи ва, или је на пу сти ла де те или је из оправ да них раз ло га 
спре че на да не по сред но бри не о де те ту. спре че на да не по сред но бри не о де те ту. 

3.13. 3.13. Ана ли за усло ва за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так по ка зу је да је циљ ове Ана ли за усло ва за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так по ка зу је да је циљ ове 
ме ре под сти ца ње ра ђа ња пу тем фи нан сиј ског сти му лан са и да она не ма со ци јал ни ка-ме ре под сти ца ње ра ђа ња пу тем фи нан сиј ског сти му лан са и да она не ма со ци јал ни ка-
рак тер јер ни је усме ре на ка си ро ма шни јим сло је ви ма ста нов ни штва. То по твр ђу је и чи-рак тер јер ни је усме ре на ка си ро ма шни јим сло је ви ма ста нов ни штва. То по твр ђу је и чи-
ње ни ца да се за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так не утвр ђу је уку пан до хо дак ње ни ца да се за оства ри ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так не утвр ђу је уку пан до хо дак 
по ро ди це, ни ти се да је пред ност они ма по ро ди ца ма ко је су сла би јег имов ног ста ња. по ро ди це, ни ти се да је пред ност они ма по ро ди ца ма ко је су сла би јег имов ног ста ња. 
Та ко ђе, ова ме ра ни је усме ре на ни ка за по сле ним мај ка ма или мај ка ма са не ким дру гим Та ко ђе, ова ме ра ни је усме ре на ни ка за по сле ним мај ка ма или мај ка ма са не ким дру гим 
по себ ним ка рак те ри сти ка ма (рад ни стаж, са мо хра на мај ка, итд). Пре ма то ме, очи глед-по себ ним ка рак те ри сти ка ма (рад ни стаж, са мо хра на мај ка, итд). Пре ма то ме, очи глед-
но је да се при зна ва њем пра ва на ро ди тељ ски до да так же не под сти чу на ра ђа ње, с об-но је да се при зна ва њем пра ва на ро ди тељ ски до да так же не под сти чу на ра ђа ње, с об-
зи ром да је ово пра во го то во уни вер зал ног ка рак те ра, од но сно, да су ис кљу че не са мо зи ром да је ово пра во го то во уни вер зал ног ка рак те ра, од но сно, да су ис кљу че не са мо 
же не у чи јем до ма ћин ству оне са ме или не ко од чла но ва, пла ћа ју по рез на имо ви ну на же не у чи јем до ма ћин ству оне са ме или не ко од чла но ва, пла ћа ју по рез на имо ви ну на 
по ре ску осно ви цу ве ћу од 12.000.000,00 ди на ра. по ре ску осно ви цу ве ћу од 12.000.000,00 ди на ра. 

3.14. 3.14. Да је ро ди тељ ски до да так ме ра про на тал не по ли ти ке и да је усме ре на на под сти цај ра-Да је ро ди тељ ски до да так ме ра про на тал не по ли ти ке и да је усме ре на на под сти цај ра-
ђа ња по твр ђу је и чи ње ни ца да је за ко ном про пи са но да из нос ро ди тељ ског до дат ка ђа ња по твр ђу је и чи ње ни ца да је за ко ном про пи са но да из нос ро ди тељ ског до дат ка 
ра сте са ре дом ро ђе ња де те та, с об зи ром да је за из нос за дру го де те ве ћи од из но са ра сте са ре дом ро ђе ња де те та, с об зи ром да је за из нос за дру го де те ве ћи од из но са 
за пр во, и та ко све до че твр тог де те та. Из ово га ја сно про из ла зи да је ро ди тељ ски до-за пр во, и та ко све до че твр тог де те та. Из ово га ја сно про из ла зи да је ро ди тељ ски до-
да так очи глед но усме рен на под сти цај ра ђа ња, а не на по кри ва ње по ве ћа них тро шко ва да так очи глед но усме рен на под сти цај ра ђа ња, а не на по кри ва ње по ве ћа них тро шко ва 
због но во ро ђе ног де те та, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да би се у том слу ча ју из нос мо гао због но во ро ђе ног де те та, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да би се у том слу ча ју из нос мо гао 
сма њи ва ти сле де ћим ро ђе њем де те та, јер су тро шко ви за дру го и сва ко сле де ће де те сма њи ва ти сле де ћим ро ђе њем де те та, јер су тро шко ви за дру го и сва ко сле де ће де те 
ма њи не го за пр во, с об зи ром да се део де чи је опре ме мо же ис ко ри сти ти од ра ни је ро-ма њи не го за пр во, с об зи ром да се део де чи је опре ме мо же ис ко ри сти ти од ра ни је ро-
ђе не де це. Про на тал ни ка рак тер ро ди тељ ског до дат ка по твр ђу је и пра ви ло са др жа но у ђе не де це. Про на тал ни ка рак тер ро ди тељ ског до дат ка по твр ђу је и пра ви ло са др жа но у 
Ин струк ци ји Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, ко јим је од ре ђе но да се усво је на Ин струк ци ји Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, ко јим је од ре ђе но да се усво је на 
де це ра чу на ју у ре до след ро ђе ња мај ке – усво ји тељ ке уко ли ко она ка сни је ро ди де те, па де це ра чу на ју у ре до след ро ђе ња мај ке – усво ји тељ ке уко ли ко она ка сни је ро ди де те, па 
мај ка ко ја на кон пр вог усво је ног де те та у по ро ди ци, ро ди де те, мо же оства ри ти пра во на мај ка ко ја на кон пр вог усво је ног де те та у по ро ди ци, ро ди де те, мо же оства ри ти пра во на 
ро ди тељ ски до да так у из но су ко ји је од ре ђен за дру го де те. ро ди тељ ски до да так у из но су ко ји је од ре ђен за дру го де те. 

3.15. 3.15. Има ју ћи у ви ду да је сто па фер ти ли те та у Ср би ји де це ни ја ма ис под по треб не за про сту Има ју ћи у ви ду да је сто па фер ти ли те та у Ср би ји де це ни ја ма ис под по треб не за про сту 
ре про дук ци ју, ле ги тим но је пра во др жа ве да од го ва ра ју ћим фи нан сиј ским сти му ла тив-ре про дук ци ју, ле ги тим но је пра во др жа ве да од го ва ра ју ћим фи нан сиј ским сти му ла тив-
ним ме ра ма под сти че ра ђа ње. У том сми слу при зна ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так ним ме ра ма под сти че ра ђа ње. У том сми слу при зна ва ње пра ва на ро ди тељ ски до да так 
мај ка ма ко је су ро ди ле де те, као про на тал на ме ра има до пу штен циљ, а са др жи на са ме мај ка ма ко је су ро ди ле де те, као про на тал на ме ра има до пу штен циљ, а са др жи на са ме 
ме ре је та ква да во ди оства ри ва њу ци ља. Има ју ћи у ви ду на ве де не чи ње ни це, По ве ре-ме ре је та ква да во ди оства ри ва њу ци ља. Има ју ћи у ви ду на ве де не чи ње ни це, По ве ре-
ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да при ви ле го ва ње же на ко је ра ђа ју де цу ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ми шље ња да при ви ле го ва ње же на ко је ра ђа ју де цу 
у по гле ду пра ва на ро ди тељ ски до да так има објек тив но и ра зум но оправ да ње, те се за то у по гле ду пра ва на ро ди тељ ски до да так има објек тив но и ра зум но оправ да ње, те се за то 
не мо же ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на ци ја мај ки ко је су усво ји ле де те. не мо же ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на ци ја мај ки ко је су усво ји ле де те. 

3.16. 3.16. У по гле ду пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те, ко је је про пи са но У по гле ду пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те, ко је је про пи са но 
Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, По ве ре-Од лу ком о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, По ве ре-
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ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је и у овом слу ча ју у пи та њу ме ра про-ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту је да је и у овом слу ча ју у пи та њу ме ра про-
на тал не по ли ти ке ко ју ре а ли зу је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са ци љем под сти ца ја на тал не по ли ти ке ко ју ре а ли зу је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са ци љем под сти ца ја 
ра ђа ња на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. По ред то га, усло ви ко ји су про-ра ђа ња на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. По ред то га, усло ви ко ји су про-
пи са ни за оства ри ва ње овог пра ва, пре ма чл. 5. Од лу ке о фи нан сиј ској по др шци по ро-пи са ни за оства ри ва ње овог пра ва, пре ма чл. 5. Од лу ке о фи нан сиј ској по др шци по ро-
ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, слич ни су усло ви ма про пи са ним за оства ри ва ње ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да Н, слич ни су усло ви ма про пи са ним за оства ри ва ње 
пра ва на ро ди тељ ски до да так из За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, пра ва на ро ди тељ ски до да так из За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, 
с об зи ром да ово пра во оства ру је мај ка за сво је пр во ро ђе но де те, а уко ли ко при ли ком с об зи ром да ово пра во оства ру је мај ка за сво је пр во ро ђе но де те, а уко ли ко при ли ком 
пр вог по ро ђа ја ро ди дво је или ви ше де це, мај ка оства ру је пра во не јед но крат ну нов-пр вог по ро ђа ја ро ди дво је или ви ше де це, мај ка оства ру је пра во не јед но крат ну нов-
ча ну по моћ за сва ко де те. ча ну по моћ за сва ко де те. 

3.17. 3.17. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да пре ма по да ци ма из је дин стве ног По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да пре ма по да ци ма из је дин стве ног 
лич ног ре ги стра усво је ња, на дан 31. де цем бар 2013. го ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји је би ло лич ног ре ги стра усво је ња, на дан 31. де цем бар 2013. го ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји је би ло 
85 де це у по ступ ку из бо ра до ма ћих усво ји те ља, док је број усво ји те ља ко ји је че ка ју на 85 де це у по ступ ку из бо ра до ма ћих усво ји те ља, док је број усво ји те ља ко ји је че ка ју на 
ре а ли за ци ју усво је ња из но сио 768. На ме ђу на род но усво је ње је че ка ло 35 де це, док је за ре а ли за ци ју усво је ња из но сио 768. На ме ђу на род но усво је ње је че ка ло 35 де це, док је за 
још 60 де це из вр шен из бор усво ји те ља и ова де ца су би ла у про це су уза јам ног при ла го-још 60 де це из вр шен из бор усво ји те ља и ова де ца су би ла у про це су уза јам ног при ла го-
ђа ва ња. Тре ба има ти у ви ду да је број де це по доб не за усво је ње да ле ко ма њи од бро ја ђа ва ња. Тре ба има ти у ви ду да је број де це по доб не за усво је ње да ле ко ма њи од бро ја 
усво ји те ља ко ји че ка ју на де те, у од но су се дам усво ји те ља на спрам јед ног де те та. Због усво ји те ља ко ји че ка ју на де те, у од но су се дам усво ји те ља на спрам јед ног де те та. Због 
то га ни је нео п ход но да др жа ва про пи су је по себ не ме ре ко ји ма ће фи нан сиј ски сти му ли-то га ни је нео п ход но да др жа ва про пи су је по себ не ме ре ко ји ма ће фи нан сиј ски сти му ли-
са ти усва ја ње де це. Кад су у пи та њу пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом са ти усва ја ње де це. Кад су у пи та њу пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом 
ко ји има ју со ци јал ни ка рак тер, ова пра ва ро ди те љи оства ру ју под јед на ким усло ви ма, ко ји има ју со ци јал ни ка рак тер, ова пра ва ро ди те љи оства ру ју под јед на ким усло ви ма, 
без об зи ра да ли су ро ди те љи би о ло шке или усво је не де це. без об зи ра да ли су ро ди те љи би о ло шке или усво је не де це. 

3.18. 3.18. Са гла сно све му на ве де ном, иако су у по ступ ку оства ри ва ња пра ва на ро ди тељ ски Са гла сно све му на ве де ном, иако су у по ступ ку оства ри ва ња пра ва на ро ди тељ ски 
до да так и пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те на те ри то ри-до да так и пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те на те ри то ри-
ји оп шти не Н, усво ји те љи де те та ста вље ни у не јед нак по ло жај у од но су на ро ди те-ји оп шти не Н, усво ји те љи де те та ста вље ни у не јед нак по ло жај у од но су на ро ди те-
ље ко ји има ју би о ло шку де цу, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да ље ко ји има ју би о ло шку де цу, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је ста ва да 
је по сту па ње Упра ве за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н. је по сту па ње Упра ве за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту гра да Н. 
објек тив но оправ да но, има ју ћи у ви ду циљ и свр ху ро ди тељ ског до дат ка и пра ва на објек тив но оправ да но, има ју ћи у ви ду циљ и свр ху ро ди тељ ског до дат ка и пра ва на 
јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те, про пи са ну за ко ном и ак том је ди ни-јед но крат ну нов ча ну по моћ за пр во ро ђе но де те, про пи са ну за ко ном и ак том је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, због че га је да ла ми шље ње да не ма по вре де пра ва у сми слу це ло кал не са мо у пра ве, због че га је да ла ми шље ње да не ма по вре де пра ва у сми слу 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

Не при зна ва њем пра ва на ро ди тељ ски до да так и пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за Не при зна ва њем пра ва на ро ди тељ ски до да так и пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ за 
пр во ро ђе но усво је но де те Г. Ћ, Упра ва за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту пр во ро ђе но усво је но де те Г. Ћ, Упра ва за де чи ју, со ци јал ну и при мар ну здрав стве ну за шти ту 
гра да Н. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. гра да Н. ни је пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 

Про тив овог ми шље ња ни је до пу ште на жал ба ни ти би ло ко је дру го прав но сред ство, јер се Про тив овог ми шље ња 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.њи ме не од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма прав них су бје ка та.
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При ту жба Т. Р про тив ПУ Д. због дис кри ми на ци је по осно вуПри ту жба Т. Р про тив ПУ Д. због дис кри ми на ци је по осно ву
здрав стве ног ста ња у обла сти обра зо ва њаздрав стве ног ста ња у обла сти обра зо ва ња

бр. 07-00-531/2014-02 да тум: 21.4.2015.бр. 07-00-531/2014-02 да тум: 21.4.2015.

Ми шље њеМи шље ње

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Р., коју је поднела њена ишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Р., коју је поднела њена 
мајка Т. Р., против предшколске установе „Д” из Б., због дискриминације на осмајка Т. Р., против предшколске установе „Д” из Б., због дискриминације на ос-

нову здравственог стања. У притужби jе наведено да Ј. има вишеструке нутритивне нову здравственог стања. У притужби jе наведено да Ј. има вишеструке нутритивне 
алергије а да у ПУ „Д” из Б. добија исту храну као и друга деца, без обзира што је алергије а да у ПУ „Д” из Б. добија исту храну као и друга деца, без обзира што је 
предшколској установи поднет захтев за припремање хране у складу са њеним предшколској установи поднет захтев за припремање хране у складу са њеним 
здравственим стањем. Мајка је више пута контактирала ПУ „Д” због припремања здравственим стањем. Мајка је више пута контактирала ПУ „Д” због припремања 
хране у складу са здравственим стањем детета, али без успеха. У изјашњењу ПУ „Д” из хране у складу са здравственим стањем детета, али без успеха. У изјашњењу ПУ „Д” из 
Б. наведено је да је Градски завод за јавно здравље Б. донео мишљење да родитељима Б. наведено је да је Градски завод за јавно здравље Б. донео мишљење да родитељима 
треба дозволити да доносе оброке за децу која имају специфичне захтеве у исхрани треба дозволити да доносе оброке за децу која имају специфичне захтеве у исхрани 
и да ће убудуће предузети мере за обезбеђивање услова за припрему хране деци са и да ће убудуће предузети мере за обезбеђивање услова за припрему хране деци са 
специфичним захтевима у исхрани, на основу препорука Комисије за унапређење исспецифичним захтевима у исхрани, на основу препорука Комисије за унапређење ис-
хране. У току поступка је утврђено да Ј. Р. има специфичне захтеве у исхрани а да ПУ хране. У току поступка је утврђено да Ј. Р. има специфичне захтеве у исхрани а да ПУ 
„Д” само делимично прилагођава исхрану за децу са посебним захтевима, односно, „Д” само делимично прилагођава исхрану за децу са посебним захтевима, односно, 
да за Ј. Р. не обезбеђује оброке у складу са њеним здравственим стањем. Због тога је да за Ј. Р. не обезбеђује оброке у складу са њеним здравственим стањем. Због тога је 
Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да је ПУ „Д” из Б. извршила Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да је ПУ „Д” из Б. извршила 
акт дискриминације на основу здравственог стања, јер не припрема храну за Ј. Р. у акт дискриминације на основу здравственог стања, јер не припрема храну за Ј. Р. у 
складу са њеним здравственим стањем. ПУ „Де” из Б. препоручено je да предузме све складу са њеним здравственим стањем. ПУ „Де” из Б. препоручено je да предузме све 
неопходне мере како би Ј. Р. обезбедила исхрану у складу са њеним здравственим неопходне мере како би Ј. Р. обезбедила исхрану у складу са њеним здравственим 
стањем и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, стањем и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, 
не крши одредбе Закона о забрани дискриминације.не крши одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. 1.1. Повереницa за заштиту равноправности примила је притужбу Ј. Р., коју је поднела Повереницa за заштиту равноправности примила је притужбу Ј. Р., коју је поднела 
њена мајка Т. Р. Притужба је поднета против Предшколске установе „Д.” из Б., због дис-њена мајка Т. Р. Притужба је поднета против Предшколске установе „Д.” из Б., због дис-
криминације на основу здравственог стања. криминације на основу здравственог стања. 

1.2. 1.2. У притужби је наведено: У притужби је наведено: 

да Ј. Р. иде у вртић „Д O” у склопу ПУ „Д” у Б., од 1. септембра 2012. године;да Ј. Р. иде у вртић „Д O” у склопу ПУ „Д” у Б., од 1. септембра 2012. године;

да од рођења има вишеструке нутритивне алергије;да од рођења има вишеструке нутритивне алергије;

да је В. З., нутриционисткиња ПУ „Д” рекла Т. Р. да предшколска установа нема услове да је В. З., нутриционисткиња ПУ „Д” рекла Т. Р. да предшколска установа нема услове 
за припремање посебне хране у складу са здравственим стањем детета и да је једини за припремање посебне хране у складу са здравственим стањем детета и да је једини 
начин да родитељи сами припремају и доносе храну; начин да родитељи сами припремају и доносе храну; 

да од Ј. поласка у вртић, сваки дан доноси храну за њу;да од Ј. поласка у вртић, сваки дан доноси храну за њу;
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да је накнадно сазнала да је ПУ у обавези да спрема храну у складу са здравственим да је накнадно сазнала да је ПУ у обавези да спрема храну у складу са здравственим 
стањем детета, а да је о тој обавези није обавестио нико из ПУ „Д”;стањем детета, а да је о тој обавези није обавестио нико из ПУ „Д”;

да је поднела захтев за припремање хране у складу са Ј. здравственим стањем, уз да је поднела захтев за припремање хране у складу са Ј. здравственим стањем, уз 
комплетну медицинску документацију; комплетну медицинску документацију; 

да је после више безуспешних покушаја да дође до информација шта се дешава са да је после више безуспешних покушаја да дође до информација шта се дешава са 
захтевом, поднела још један захтев након чега је заказан састанак;захтевом, поднела још један захтев након чега је заказан састанак;

да је одр жан са ста нак на ко јем су при су ство ва ли Ј. В., ди рек тор ка ПУ „Д”, Ј. С., осо ба да је одр жан са ста нак на ко јем су при су ство ва ли Ј. В., ди рек тор ка ПУ „Д”, Ј. С., осо ба 
за ду же на за здра вље де це у пред школ ској уста но ви и М. С., ну три ци о ни ста. Да је на за ду же на за здра вље де це у пред школ ској уста но ви и М. С., ну три ци о ни ста. Да је на 
са стан ку ре че но да су све сни да је њи хо ва оба ве за при пре ма ње хра не у скла ду са здрав-са стан ку ре че но да су све сни да је њи хо ва оба ве за при пре ма ње хра не у скла ду са здрав-
стве ним ста њем де те та али да је је ди ни про блем бу џет, ко ји тре ба да до би ју од Се кре-стве ним ста њем де те та али да је је ди ни про блем бу џет, ко ји тре ба да до би ју од Се кре-
та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју за шти ту, као и да по чи ње са ра дом Ко ми си ја за уна пре-та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју за шти ту, као и да по чи ње са ра дом Ко ми си ја за уна пре-
ђе ње ис хра не, ко ја ће се ба ви ти ис хра ном де це са алер ги ја ма на ни воу гра да;ђе ње ис хра не, ко ја ће се ба ви ти ис хра ном де це са алер ги ја ма на ни воу гра да;

да су је оба ве сти ли да је В. З., глав на ну три ци о нист ки ња, на бо ло ва њу и за мо ли ли је да да су је оба ве сти ли да је В. З., глав на ну три ци о нист ки ња, на бо ло ва њу и за мо ли ли је да 
још ма ло са че ка јер ће на кон две не де ље по че ти са при пре мом хра не;још ма ло са че ка јер ће на кон две не де ље по че ти са при пре мом хра не;

да Ј. и да ље слу же исту хра ну као и оста лој де ци;да Ј. и да ље слу же исту хра ну као и оста лој де ци;

да ни је до би ла пи са ни од го вор ни на је дан зах тев, да се због не ре ша ва ња про бле ма, да ни је до би ла пи са ни од го вор ни на је дан зах тев, да се због не ре ша ва ња про бле ма, 
елек трон ским до пи сом по но во обра ти ла ПУ „Д”. До би ла је од го вор да је у но вем бру елек трон ским до пи сом по но во обра ти ла ПУ „Д”. До би ла је од го вор да је у но вем бру 
2014. го ди не одр жан са ста нак Ко ми си је за уна пре ђе ње ис хра не, на ко јем је усво јен 2014. го ди не одр жан са ста нак Ко ми си је за уна пре ђе ње ис хра не, на ко јем је усво јен 
асор ти ман на мир ни ца за ис хра ну де це са алер ги ја ма, али да не ма ју та чан да тум асор ти ман на мир ни ца за ис хра ну де це са алер ги ја ма, али да не ма ју та чан да тум 
по чет ка при ме не је лов ни ка јер је по треб но да се до вр ше про це ду ре на бав ке тих на-по чет ка при ме не је лов ни ка јер је по треб но да се до вр ше про це ду ре на бав ке тих на-
мир ни ца и да је њен елек трон ски до пис про сле ђен Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и мир ни ца и да је њен елек трон ски до пис про сле ђен Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и 
де чи ју за шти ту;де чи ју за шти ту;

да по но во ни је до би ла ни ка кав од го вор и да сма тра да, по сле ви ше ме сеч не не у спе шне да по но во ни је до би ла ни ка кав од го вор и да сма тра да, по сле ви ше ме сеч не не у спе шне 
ко му ни ка ци је са ПУ „Д”, они из бе га ва ју да от поч ну са при пре мом хра не за де цу са алер-ко му ни ка ци је са ПУ „Д”, они из бе га ва ју да от поч ну са при пре мом хра не за де цу са алер-
ги ја ма, иако је то њи хо ва оба ве за и да на тај на чин дис кри ми ни шу Ј. на осно ву ње ног ги ја ма, иако је то њи хо ва оба ве за и да на тај на чин дис кри ми ни шу Ј. на осно ву ње ног 
здрав стве ног ста ња.здрав стве ног ста ња.

1.3. 1.3. У при ло гу при ту жбе до ста вљен је зах тев за при пре ма ње хра не у скла ду са здрав стве-У при ло гу при ту жбе до ста вљен је зах тев за при пре ма ње хра не у скла ду са здрав стве-
ним ста њем за Ј. Р.ним ста њем за Ј. Р.

1.4. 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-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 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 ПУ „Д” из Б.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 ПУ „Д” из Б.

1.5. 1.5. У из ја шње њу ПУ „Д.” из Б., из ме ђу оста лог, на ве де но је:У из ја шње њу ПУ „Д.” из Б., из ме ђу оста лог, на ве де но је:

да је број де це са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, пр вен стве но због алер ги ја на по је-да је број де це са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, пр вен стве но због алер ги ја на по је-
ди не или ви ше на мир ни ца у стал ном по ра сту;ди не или ви ше на мир ни ца у стал ном по ра сту;

да се уста но ва, услед не до стат ка пра вил ни ка о ис хра ни де це са спе ци фич ним зах те ви ма да се уста но ва, услед не до стат ка пра вил ни ка о ис хра ни де це са спе ци фич ним зах те ви ма 
у ис хра ни и не до стат ка усло ва за при пре му по се них обро ка, обра ти ла Град ском за во ду за у ис хра ни и не до стат ка усло ва за при пре му по се них обро ка, обра ти ла Град ском за во ду за 
јав но здра вље Б., са зах те вом за ми шље ње о на чи ну обез бе ђи ва ња ис хра не за та кву де цу;јав но здра вље Б., са зах те вом за ми шље ње о на чи ну обез бе ђи ва ња ис хра не за та кву де цу;

да Т. Р., као ни оста ли ро ди те љи чи ја де ца има ју спе ци фич не зах те ве у ис хра ни, ни су и не да Т. Р., као ни оста ли ро ди те љи чи ја де ца има ју спе ци фич не зах те ве у ис хра ни, ни су и не 
обез бе ђу ју у пот пу но сти ис хра ну сво је де це у уста но ви, већ де ли мич но – до но се обро ке обез бе ђу ју у пот пу но сти ис хра ну сво је де це у уста но ви, већ де ли мич но – до но се обро ке 
ко ји у свом са ста ву не са др же алер ге не;ко ји у свом са ста ву не са др же алер ге не;
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да је ме сеч на це на услу га вр ти ћа би ла ума ње на из раз ло га што пред шкослске уста но ве не-да је ме сеч на це на услу га вр ти ћа би ла ума ње на из раз ло га што пред шкослске уста но ве не-
ма ју усло ве за пот пу но обез бе ђи ва ње ис хра не де ци са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни;ма ју усло ве за пот пу но обез бе ђи ва ње ис хра не де ци са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни;

да ће уста но ва у на ред ном пе ри о ду спро ве сти про це ду ру на бав ке по треб них на мир ни-да ће уста но ва у на ред ном пе ри о ду спро ве сти про це ду ру на бав ке по треб них на мир ни-
ца из пред ло же ног асор ти ма на, у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма, те пред у зе ти ца из пред ло же ног асор ти ма на, у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма, те пред у зе ти 
ме ре за обез бе ђи ва ње усло ва за при пре му хра не де ци са спе ци фич ним зах те ви ма у ис-ме ре за обез бе ђи ва ње усло ва за при пре му хра не де ци са спе ци фич ним зах те ви ма у ис-
хра ни, на осно ву пре по ру ка Ко ми си је.хра ни, на осно ву пре по ру ка Ко ми си је.

1.6. 1.6. Уз из ја шње ње ПУ „Д” из Б. под не ти су и сле де ћи до ку мен ти: 1) ми шље ње Град ског за-Уз из ја шње ње ПУ „Д” из Б. под не ти су и сле де ћи до ку мен ти: 1) ми шље ње Град ског за-
во да за јав но здра вље Б.; 2) ре ше ња о ре гре си ра њу тро шко ва бо рав ка у пред школ ској во да за јав но здра вље Б.; 2) ре ше ња о ре гре си ра њу тро шко ва бо рав ка у пред школ ској 
уста но ви за Т. Р. за 2014. и 2015. го ди ну и 3) оба ве ште ње Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и уста но ви за Т. Р. за 2014. и 2015. го ди ну и 3) оба ве ште ње Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и 
де чи ју за шти ту. де чи ју за шти ту. 

1.7. 1.7. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 30. мар та 2015. го ди не елек трон-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти при ми ла је 30. мар та 2015. го ди не елек трон-
ски до пис Т. Р., у ко јем је на ве ла да од под но ше ња при ту жбе до тог да на ни је до шло до ски до пис Т. Р., у ко јем је на ве ла да од под но ше ња при ту жбе до тог да на ни је до шло до 
про ме не, од но сно да се ПУ „Д” из Б. ви ше пу та из ја сни ла да не зна ка да ће по че ти са про ме не, од но сно да се ПУ „Д” из Б. ви ше пу та из ја сни ла да не зна ка да ће по че ти са 
при пре мом хра не де ци са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни.при пре мом хра не де ци са спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни.

2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ2. ЧИ ЊЕ НИЧ НО СТА ЊЕ

2.1. 2.1. Уви дом у ре ше ње о ре гре си ра њу тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за Т. Р. за Уви дом у ре ше ње о ре гре си ра њу тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за Т. Р. за 
пе рид од 21.10.2013. до 20.10.2014. го ди не, утвр ђе но је да је Ј. Р. обо ле ла од ен до кри них пе рид од 21.10.2013. до 20.10.2014. го ди не, утвр ђе но је да је Ј. Р. обо ле ла од ен до кри них 
бо ле сти, бо ле сти ис хра не и ме та бо ли зма и бо ле сти ди ге стив ног си сте ма, те да је то је-бо ле сти, бо ле сти ис хра не и ме та бо ли зма и бо ле сти ди ге стив ног си сте ма, те да је то је-
дан од раз ло га због ко јих је оства ре но пра во на ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка у пред-дан од раз ло га због ко јих је оства ре но пра во на ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка у пред-
школ ској уста но ви.школ ској уста но ви.

2.2. 2.2. Уви дом у ми шље ње о на чи ну обез бе ђе ња ис хра не у пред школ ским уста но ва ма за де цу Уви дом у ми шље ње о на чи ну обез бе ђе ња ис хра не у пред школ ским уста но ва ма за де цу 
ко ја су алер гич на на ну три тив не алер ге не Град ског за во да за јав но здра вље Б., утвр ђе но је:ко ја су алер гич на на ну три тив не алер ге не Град ског за во да за јав но здра вље Б., утвр ђе но је:

да пред школ ске уста но ве у Б. обез бе ђу ју ис хра ну за де цу ко ја бо ра ве у ја сла ма и вр ти-да пред школ ске уста но ве у Б. обез бе ђу ју ис хра ну за де цу ко ја бо ра ве у ја сла ма и вр ти-
ћи ма, да се из епи де ми о ло шких раз ло га ро ди те љи ма не до зво ља ва до но ше ње хра не за ћи ма, да се из епи де ми о ло шких раз ло га ро ди те љи ма не до зво ља ва до но ше ње хра не за 
де цу у ко лек ти ву, осим ка да се у пред школ ској уста но ви не мо же обез бе ди ти ме ди цин-де цу у ко лек ти ву, осим ка да се у пред школ ској уста но ви не мо же обез бе ди ти ме ди цин-
ски ин ди ко ва на ин ди ви ду ал на ди је та ко ју је пре пи сао ле кар;ски ин ди ко ва на ин ди ви ду ал на ди је та ко ју је пре пи сао ле кар;

да се у по след ње вре ме за па жа да потвде о ну три тив ним алер ги ја ма иза да ју ле ка ри да се у по след ње вре ме за па жа да потвде о ну три тив ним алер ги ја ма иза да ју ле ка ри 
– пе ди ја три, без прет ход но из вр ше них алер го ло шких ис пи ти ва ња и да ди јаг но зе на ве-– пе ди ја три, без прет ход но из вр ше них алер го ло шких ис пи ти ва ња и да ди јаг но зе на ве-
де не у по је ди ним по твр да ма не ука зу ју на то ко је на мир ни це тре ба ис кљу чи ти из ин ди-де не у по је ди ним по твр да ма не ука зу ју на то ко је на мир ни це тре ба ис кљу чи ти из ин ди-
ви ду ал не ис хра не;ви ду ал не ис хра не;

да уче ста лост ну три тив них алер ги ја код де це пред ста вља све ве ћи про блем у обез бе ђе-да уче ста лост ну три тив них алер ги ја код де це пред ста вља све ве ћи про блем у обез бе ђе-
њу ко лек тив не ис хра не у пред школ ским уста но ва ма у Б.;њу ко лек тив не ис хра не у пред школ ским уста но ва ма у Б.;

да је на осно ву зах те ва ПУ „Д” из Б., тој уста но ви из да то ми шље ње да ро ди те љи ма тре ба да је на осно ву зах те ва ПУ „Д” из Б., тој уста но ви из да то ми шље ње да ро ди те љи ма тре ба 
до зво ли ти да до но се обро ке за де цу уко ли ко по сто ји ме ди цин ска по тре ба за тим и уко-до зво ли ти да до но се обро ке за де цу уко ли ко по сто ји ме ди цин ска по тре ба за тим и уко-
ли ко се у по сто је ћим усло ви ма не мо гу ис по што ва ти зах те ви ве за ни за ин ди ви ду ал ну ли ко се у по сто је ћим усло ви ма не мо гу ис по што ва ти зах те ви ве за ни за ин ди ви ду ал ну 
ис хра ну де це код ко је је ме ди цин ски утвр ђе на алер ги ја на ви ше раз ли чи тих на мир ни ца.ис хра ну де це код ко је је ме ди цин ски утвр ђе на алер ги ја на ви ше раз ли чи тих на мир ни ца.

2.3. 2.3. Уви дом у оба ве ште ње Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју за шти ту утвр ђе но је да Уви дом у оба ве ште ње Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју за шти ту утвр ђе но је да 
је тај се кре та ри јат фор ми рао Ко ми си ју за уна пре ђе ње ис хра не де це са ну три тив ним је тај се кре та ри јат фор ми рао Ко ми си ју за уна пре ђе ње ис хра не де це са ну три тив ним 
алер ги ја ма и дру гим спе ци фич но сти ма у ис хра ни у пред школ сим уста но ва ма у Б., да алер ги ја ма и дру гим спе ци фич но сти ма у ис хра ни у пред школ сим уста но ва ма у Б., да 
је Ко ми си ја одр жа ла са ста нак 27. но вем бра 2014. го ди не и до не ла Пред лог пре по ру ка је Ко ми си ја одр жа ла са ста нак 27. но вем бра 2014. го ди не и до не ла Пред лог пре по ру ка 
за ре а ли за ци ју ис хра не де це са спе ци фичнм зах те ви ма у ис хра ни, као и Пред лог асор-за ре а ли за ци ју ис хра не де це са спе ци фичнм зах те ви ма у ис хра ни, као и Пред лог асор-
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ти ма на на мир ни ца за спе ци фич не ви до ве ис хра не, као и да ће но ве на мир ни це, за ти ма на на мир ни ца за спе ци фич не ви до ве ис хра не, као и да ће но ве на мир ни це, за 
по тре бе ис хра не де це са ну три тив ним алер ги ја ма, на ба вља ти пред школ ске уста но ве по тре бе ис хра не де це са ну три тив ним алер ги ја ма, на ба вља ти пред школ ске уста но ве 
из соп стве них сред ста ва.из соп стве них сред ста ва.

3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА3. МО ТИ ВИ И РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ МИ ШЉЕ ЊА

3.1. 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-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 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. прав не про пи се у обла сти за шти те од дис кри ми на ци је. 

ПРАВ НИ ОКВИРПРАВ НИ ОКВИР

3.2. 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-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 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-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-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 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 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-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-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 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-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 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-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. ма јав не вла сти пре по ру чу је ме ре за оства ри ва ње рав но прав но сти. 

3.3. 3.3. Је дан од оп штих прин ци па Кон вен ци је о пра ви ма де те та, ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти-Је дан од оп штих прин ци па Кон вен ци је о пра ви ма де те та, ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти-
фи ко ва ла, је сте прин цип не ди скри ми на ци је, ко ји оба ве зу је др жа ву пот пи сни цу да сва фи ко ва ла, је сте 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 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-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, 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. Та ко ђе, ва жан ње или дру ги ста тус де те та, ње го вих ро ди те ља или за кон ских ста ра те ља. Та ко ђе, ва жан 
прин цип про кла мо ван Кон вен ци јом је нај бо љи ин те рес де те та, ко ји тре ба да бу де од прин цип про кла мо ван Кон вен ци јом 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. пр вен стве ног зна ча ја у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де це. 

3.4. 3.4. Ко ми тет за пра ва де те та до нео је Оп шти ко мен тар број 7 – Оства ри ва ње пра ва де те та у Ко ми тет за пра ва де те та до нео је Оп шти ко мен тар број 7 – Оства ри ва ње пра ва де те та у 
ра ном де тињ ству, ко јим је ис так ну та чи ње ни ца да су де ца ти ту ла ри свих пра ва из Кон-ра ном де тињ ству, ко јим је ис так ну та чи ње ни ца да су 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 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 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-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, 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-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-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 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 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-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 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 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 
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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 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. при ступ до број ис хра ни. 

3.5. 3.5. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је за бра ње на је дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по Уста вом Ре пу бли ке Ср би је за бра ње на је 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-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, 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. 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. 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-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 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-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-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, 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-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, 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, 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-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-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 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 ња и про пи са но је да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред-обла сти обра зо ва ња 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-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 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 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-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 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. 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. 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-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, од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или на ци ја, од но сно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дис кри ми ни шу или 
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe 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 инвaли-или пoлнe припaднoсти, фи зич ких и пси хич ких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaли-
дитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, дитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и кул турнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, 
oднoснo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, oднoснo пoли тичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, 
кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри-кao и пo дру гим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoпи суje зaбрaнa дис кри-
минaциje. Про пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo минaциje. Про пи са но је да је дис кри минaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo 
или пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa или пoсрeднo, нa oтвoрeн или при кривeн нaчин, ис кљу чивaњe или oгрaничaвaњe прaвa 
и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 
прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док се не сма тра ју дис кри-прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док се не сма тра ју дис кри-
минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe минaциjoм пoсeбнe мeрe ко је су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe 
и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Та ко ђе, овим и нaпрeткa 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, па је на ве-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, 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 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, 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-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 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. ин ва ли ди те та, као и по дру гим осно ва ма. 

3.8. 3.8. За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са но је да се пред школ ско вас-За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу 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-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-
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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 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-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. Про пи са ни 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. 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-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 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, 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-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 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. За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу про пи са на и по дру гим осно ва ма. 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, као и оста ле де лат но сти ко је се је де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња, као и оста ле де лат но сти ко је се 
оства ру ју у пред школ ској уста но ви, у ко је спа да и ис хра на де це.оства ру ју у пред школ ској уста но ви, у ко је спа да и ис хра на де це.

3.9. 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 цу утвр ђен је 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 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 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-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 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-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 да је пра вил на ис хра на би тан пред у слов за пра-хра не). У овом пра вил ни ку на ве де но је да 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 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 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. Нор ма тив не про пи су је кон крет не на мир ни це ко је де те тре ба или не здра вог чо ве ка. Нор ма тив не про пи су је кон крет не на мир ни це ко је де те тре ба или не 
тре ба да кон зу ми ра, већ је у пи та њу стан дард ко ји се при ме њу је на сву де цу, укљу чу ју ћи тре ба да кон зу ми ра, већ је у пи та њу стан дард ко ји се при ме њу је на сву де цу, укљу чу ју ћи 
и де цу са спе ци фич но сти ма у ис хра ни. и де цу са спе ци фич но сти ма у ис хра ни. 

АНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊААНА  ЛИ ЗА ДО КА ЗА ДО СТА ВЉЕ НИХ УЗ ПРИ ТУ ЖБУ И НА ВО ДА ИЗ ИЗ ЈА ШЊЕ ЊА

3.10. 3.10. 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-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 ис пи та ти да ли је ПУ „Д” из Б. дис кри ми ни са-ту је да је у кон крет ном слу ча ју по треб но ис пи та ти да ли је ПУ „Д” из Б. дис кри ми ни са-
ла Ј. Р., на осно ву ње ног здрав стве ног ста ња. То зна чи да је по треб но утвр ди ти да ли је ла Ј. Р., на осно ву ње ног здрав стве ног ста ња. То зна чи да је по треб но утвр ди ти да ли је 
пред школ ска уста но ва нео прав да но ус кра ти ла обез бе ђи ва ње обро ка за Ј. Р. ко ја, због пред школ ска уста но ва нео прав да но ус кра ти ла обез бе ђи ва ње обро ка за Ј. Р. ко ја, због 
свог здрав стве ног ста ња, има спе ци фич не зах те ве у ис хра ни. свог здрав стве ног ста ња, има спе ци фич не зах те ве у ис хра ни. 

3.11. 3.11. Да би се у кон крет ном слу ча ју ис пи та ло да ли је Ј. Р. дис кри ми ни са на ти ме што јој у пред-Да би се у кон крет ном слу ча ју ис пи та ло да ли је Ј. Р. дис кри ми ни са на ти ме што јој у пред-
школ ској уста но ви ни је обез бе ђе на ис хра на у скла ду са ње ним здрав стве ним ста њем школ ској уста но ви ни је обез бе ђе на ис хра на у скла ду са ње ним 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 она, као де те са спе-(ну три тив ним алер ги ја ма), по треб но је нај пре раз мо три ти да ли се она, као де те са спе-
ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, на ла зи у бит но раз ли чи тој си ту а ци ји у од но су на оста лу ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, на ла зи 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 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 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, што зна чи да мо гу да кон зу ми ра ју све обро-уста но ва ма без по себ них зах те ва у ис хра ни, 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, Ј. Р. има ну три тив не алер ги је ке ко ји им се обез бе ђу ју у овим уста но ва ма. С дру ге стра не, Ј. Р. има ну три тив не алер ги је 
због ко јих ни је у мо гућ но сти да кон зу ми ра све вр сте на мир ни ца, па са мим тим ни је ни у због ко јих ни је у мо гућ но сти да кон зу ми ра све вр сте на мир ни ца, па са мим тим ни је ни у 
мо гућ но сти да за вре ме бо рав ка у вр ти ћу кон зу ми ра обро ке ко ји су при пре мље ни за де-мо гућ но сти да за вре ме бо рав ка у вр ти ћу кон зу ми ра 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 ла зи да је Ј. Р. де те са цу ко ја не ма ју ну три тив не алер ги је. Из све га на ве де ног ја сно про из ла зи да је Ј. Р. де те са 
спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, од но сно, да се на ла зи у бит но раз ли чи тој си ту а ци ји спе ци фич ним зах те ви ма у ис хра ни, од но сно, да се на ла зи 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.у од но су на оста лу де цу ко ја те зах те ве не ма ју.

3.12. 3.12. На да ље, у ци љу утвр ђи ва ња да ли је у кон крет ном слу ча ју до шло до дис кри ми на ци је, На да ље, у ци љу утвр ђи ва ња да ли је у кон крет ном слу ча ју до шло до 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 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 Ј. Р, од но сно, пред школ ској уста но ви, као и ка ко се при ме ње но пра ви ло од ра жа ва на Ј. Р, од но сно, 
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ка кве су по сле ди це при ме не тог пра ви ла. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти под-ка кве су по сле ди це при ме не тог пра ви ла. По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти под-
се ћа да је 1. ав гу ста 2014. го ди не свим пред школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји, се ћа да је 1. ав гу ста 2014. го ди не свим пред школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји, 
ме ђу ко ји ма је и ПУ „Д” из Б, упу ти ла пре по ру ку ме ра за оства ри ва ње рав но прав но сти, ме ђу ко ји ма је и ПУ „Д” из Б, упу ти ла пре по ру ку ме ра за оства ри ва ње рав но прав но сти, 
ко јом је пре по ру чи ла пред у зи ма ње свих по треб них ме ра ка ко би се обез бе ди ла ис хра на ко јом је пре по ру чи ла пред у зи ма ње свих по треб них ме ра ка ко би се обез бе ди ла ис хра на 
де ци ко ја има ју здрав стве ни про блем, као и де ци ко ја из вер ских или дру гих не здрав-де ци ко ја има ју здрав стве ни про блем, као и де ци ко ја из вер ских или дру гих не здрав-
стве них раз ло га има ју спе ци фич не зах те ве у ис хра ни. ПУ „Д.” из Б. је 30. сеп тем бра 2014. стве них раз ло га има ју спе ци фич не зах те ве у ис хра ни. ПУ „Д.” из Б. је 30. сеп тем бра 2014. 
го ди не по сла ла до пис По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти у ко јем је на ве де но да го ди не по сла ла до пис По ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти у ко јем је на ве де но да 
је та уста но ва не ко ли ко го ди на уна зад де ли мич но при ла го ђа ва ла ис хра ну за де цу са је та уста но ва не ко ли ко го ди на уна зад де ли мич но при ла го ђа ва ла ис хра ну за де цу са 
по себ ним зах те ви ма, у скла ду са мо гућ но сти ма. На ве де но је да су због по ра ста бро ја по себ ним зах те ви ма, у скла ду са мо гућ но сти ма. На ве де но је да су због по ра ста бро ја 
де це алер гич не и ин то ле рант не на по је ди не на мир ни це, ну три ци о ни сти при ла го ђа ва ли де це алер гич не и ин то ле рант не на по је ди не на мир ни це, ну три ци о ни сти при ла го ђа ва ли 
ре цеп ту ре од ре ђе них је ла, ели ми на ци јом нај че шћих алер ге них ком по не на та, ко је се у ре цеп ту ре од ре ђе них је ла, ели ми на ци јом нај че шћих алер ге них ком по не на та, ко је се у 
ре цеп ту ра ма на ла зе у ма лим ко ли чи на ма (нпр. ја ја, мле ко, бра шно), ка ко би што ве ћи ре цеп ту ра ма на ла зе у ма лим ко ли чи на ма (нпр. ја ја, мле ко, бра шно), ка ко би што ве ћи 
број де це са спе ци фич ним зах те ви ма мо гао да кон зу ми ра хра ну са оста лом де цом. По-број де це са спе ци фич ним зах те ви ма мо гао да кон зу ми ра хра ну са оста лом де цом. По-
ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Ј. Р. има ви ше стру ке ну три тив не алер-ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да Ј. Р. има ви ше стру ке ну три тив не алер-
ги је и да про ста нај че шћих алер ге них ком по не на та ни је до вољ на за за до во ље ње ње них ги је и да про ста нај че шћих алер ге них ком по не на та ни је до вољ на за за до во ље ње ње них 
спе ци фич них по тре ба у ис хра ни. спе ци фич них по тре ба у ис хра ни. 

3.13. 3.13. С об зи ром на на во де из из ја шње ња да је ро ди те љи ма чи ја де ца има ју спе ци фич не зах-С об зи ром на на во де из из ја шње ња да је ро ди те љи ма чи ја де ца има ју спе ци фич не зах-
те ве у ис хра ни до пу ште но да са ми при пре ма ју и до но се обро ке за де цу, као и на во де да те ве у ис хра ни до пу ште но да са ми при пре ма ју и до но се обро ке за де цу, као и на во де да 
ПУ „Д” не обез бе ђу је у пот пу но сти ис хра ну сво је де це у уста но ви, мо же се кон ста то ва ти ПУ „Д” не обез бе ђу је у пот пу но сти ис хра ну сво је де це у уста но ви, мо же се кон ста то ва ти 
да ПУ „Д”, из ме ђу оста лог, не по шту је Пра вил ник о нор ма ти ву дру штве не ис хра не де це у да ПУ „Д”, из ме ђу оста лог, не 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, пре ма ко јем пра вил на ис хра на пред ста вља би тан пред у слов за пра-уста но ва ма за де цу, пре ма ко јем пра вил на ис хра на пред ста вља 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 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 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. Иако не про пи су је кон крет не на мир ни це ко је де те тре ба или не тре ба здра вог чо ве ка. Иако не про пи су је кон крет не на мир ни це ко је де те тре ба или не тре ба 
да кон зу ми ра, у пи та њу је стан дард ко ји се при ме њу је на сву де цу, укљу чу ју ћи и де цу са да кон зу ми ра, у пи та њу је стан дард ко ји се при ме њу је на сву де цу, укљу чу ју ћи и де цу са 
спе ци фич но сти ма у ис хра ни. спе ци фич но сти ма у ис хра ни. 

3.14. 3.14. У од но су на на во де из при ту жбе, да је на са стан ку ко ји је одр жан по во дом зах те ва Т. У од но су на на во де из при ту жбе, да је на са стан ку ко ји је одр жан по во дом зах те ва Т. 
Р. за при пре ма ње хра не у скла ду са здрав стве ним ста њем ње ног де те та, ре че но је да Р. за при пре ма ње хра не у скла ду са здрав стве ним ста њем ње ног де те та, ре че но је да 
је про блем бу џет ко ји ПУ тре ба да до би је од Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју је про блем бу џет ко ји ПУ тре ба да до би је од Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју 
за шти ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је у над ле жно сти се кре-за шти ту, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је у над ле жно сти се кре-
та ри ја та да пра ти и обез бе ђу је кон тро лу ис хра не и пре вен тив не здрав стве не за шти-та ри ја та да 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, али да са му ис хра ну де це пла ни ра ју ну три ци о ни сти те у пред школ ским уста но ва ма, али да 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 за обра-пред школ ских уста но ва ко ји при пре ма ју је лов ни ке. На да ље, Се кре та ри јат за обра-
зо ва ње и де чи ју за шти ту, у оба ве ште њу упу ће ном свим пред школ ским уста но ва ма, зо ва ње и де чи ју за шти ту, у оба ве ште њу упу ће ном свим пред школ ским уста но ва ма, 
ука зао је да ће но ве на мир ни це, за по тре бе ис хра не де це са ну три тив ним алер ги ја ма, ука зао је да ће но ве на мир ни це, за по тре бе ис хра не де це са ну три тив ним алер ги ја ма, 
на ба вља ти пред школ ске уста но ве из соп стве них сред ста ва. По ве ре ни ца за за шти ту на ба вља ти пред школ ске уста но ве из соп стве них сред ста ва. По ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти кон ста ту је да се не мо гу при хва ти ти раз ло зи фи нан сиј ске при ро де, рав но прав но сти кон ста ту је да се не мо гу при хва ти ти раз ло зи фи нан сиј ске при ро де, 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су пред школ ске уста но ве на вре ме оба ве ште не да ће има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су пред школ ске уста но ве на вре ме оба ве ште не да ће 
на мир ни це на ба вља ти из соп стве них сред ста ва, као и да је за аде кват ну ис хра ну све на мир ни це на ба вља ти из соп стве них сред ста ва, као и да је за аде кват ну ис хра ну све 
де це по треб на бла го вре ме на при пре ма пла на на бав ки, ко ја је очи глед но из о ста ла у де це по треб на бла го вре ме на при пре ма пла на на бав ки, ко ја је очи глед но из о ста ла у 
кон крет ном слу ча ју. кон крет ном слу ча ју. 

3.15. 3.15. 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-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 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 
или де ли мич но при ла го ђе на хра на као и де ци ко ја не ма ју спе ци фич не зах те ве у ве зи или де ли мич но при ла го ђе на 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 ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту-са ис хра ном. Има ју ћи све ово у ви ду, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти кон ста ту-
је да ПУ „Д” из Б. Ј. Р. нео прав да но ус кра ћу је обез бе ђи ва ње обро ка у скла ду са ње ним је да ПУ „Д” из Б. Ј. Р. нео прав да но ус кра ћу је обез бе ђи ва ње обро ка у скла ду са ње ним 
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здрав стве ним ста њем и ти ме је до во ди у не јед нак по ло жај у од но су на де цу ко ја не ма ју здрав стве ним ста њем и ти ме је до во ди у не јед нак по ло жај у од но су на де цу ко ја не ма ју 
по себ не зах те ве у ис хра ни.по себ не зах те ве у ис хра ни.

3.16. 3.16. На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је за бри ња ва ју ће да је од На кра ју, По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ука зу је да је за бри ња ва ју ће да је од 
упу ћи ва ња пре по ру ке ме ра за обез бе ђи ва ње рав но прав но сти у ве зи са обез бе ђи ва њем упу ћи ва ња пре по ру ке ме ра за обез бе ђи ва ње рав но прав но сти у ве зи са обез бе ђи ва њем 
ис хра не де ци ко ја има ју спе ци фич не зах те ве у ис хра ни, про шло ви ше од осам ме се ци а ис хра не де ци ко ја има ју спе ци фич не зах те ве у ис хра ни, про шло ви ше од осам ме се ци а 
ПУ „Д” из Б. и да ље не обез бе ђу је ис хра ну за та кву де цу. ПУ „Д” из Б. и да ље не обез бе ђу је ис хра ну за та кву де цу. 

4. МИ ШЉЕ ЊЕ4. МИ ШЉЕ ЊЕ

ПУ „Д” из Б. ни је обез бе ди ла ис хра ну у вр ти ћу за Ј. Р., ко ја због здрав стве ног ста ња има ПУ „Д” из Б. ни је обез бе ди ла ис хра ну у вр ти ћу за Ј. Р., ко ја због здрав стве ног ста ња има 
спе ци фич не зах те ве у ис хра ни, чи ме је ПУ „Д” из Б. пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис-спе ци фич не зах те ве у ис хра ни, чи ме је ПУ „Д” из Б. пре кр ши ла од ред бе За ко на о за бра ни дис-
кри ми на ци је. кри ми на ци је. 

5. ПРЕ ПО РУ КА5. ПРЕ ПО РУ КА

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ПУ „Д” из Б. да пре ду зме све нео п ход-По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти пре по ру чу је ПУ „Д” из Б. да пре ду зме све нео п ход-
не рад ње и ме ре ка ко би Ј. Р. обез бе ди ла ис хра ну у скла ду са ње ним здрав стве ним ста њем, не рад ње и ме ре ка ко би Ј. Р. обез бе ди ла ис хра ну у скла ду са ње ним здрав стве ним ста њем, 
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 од-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 од-
ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.ред бе За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.

По треб но је да ПУ „Д.” из Б. оба ве сти По ве ре ни цу за за шти ту рав но прав но сти о спро во ђе-По треб но је да ПУ „Д.” из Б. 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.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 ПУ „Д” из Б. не по сту пи по пре-Са гла сно чл. 40. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, уко ли ко ПУ „Д” из 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 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-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-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.дан на чин.

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 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.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.








