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Приручник за средњошколце за сузбијање стереотипа о 

Ромима и упознавање са механизмима превенције 

дискриминације 

 

УВОД   

Приручник служи сузбијању стереотипа и садржи 

основне информације о Ромима, њиховој култури, 

историји и доприносу  развоја друштва у Србији и свету. 

Такође, упознаје вас са дискриминацијом и њеним 

облицима, како је препознати, а пре свега са механизмима 

за њено сузбијање који постоје на међународном и 

националном нивоу. Циљ је да научимо како да користимо  

механизме који постоје да би заштитили себе, своја 

људска права и своје достојанство, и на тај начин 

допринели хармонији и једнакости у демократском 

друштву, какво наше друштво и треба да буде. Један од 

најчешћих случајева дискриминације је према Ромима и 

Ромкињама због бројних стереотипа и предрасуда које 

постоје према њима као националној заједници. Из ових 

разлога, приручник почиње са упознавањем са Ромима.  
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Ко су Роми? 

*** 

Врло често покреће се питање одакле су дошли Роми и 

Ромкиње, да ли они имају своју матичну државу и одакле 

они на овим просторима. Иако се често о овоме говори, 

мало људи има тачне информације о пореклу овог народа. 

 

Лингвистичка анализа, културна антропологија, научна 

историја и генетика становништва показује да су Роми 

пореклом из Индије. Многе речи и граматичка правила 

ромског језика практично су идентична онима из хинду 

језика.  Прецизно време када су Роми напустили Индију је 

непознато. Поједини истраживачи, попут Др. Рајка Ђурића, 

почетак миграција  повезују са ратним и пљачкашким 

нападима на Индију од стране Махмуда Газнија и Махамада 

Гхора  у 11. и 12 веку.1 

Велики број населио се и на Балкан. Међутим, државе у 

којима су тражили своје место, нису их радо дочекале. У 

неким државама Роми су због своје различитости вековима 

прогањани. Марија Терезија је у 18. веку забранила ромски 

језик и строгим санкцијама покушавала да их асимилује, па 

 
1 Đurič., Rajko. 2006. Istorija Roma, Politika 
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су у то време Указом из 1773. били забрањени бракови 

између Рома, а деца  ромске националности старија од 5 

година одузимала су се од својих родитеља и смештена у 

земљорадничка мађарска домаћинства која су бринула о 

њиховом хришћанском одгајању.  

И у другим државама, ромске породице доживљавале су 

различите неправде. Један број Рома протеран је у Јужну 

Америку. У Румунији, Роми су живели у робовласничком 

систему 500 година, све до 20. фебруара 1856. године. 

Кривични закон Влашке је предвиђао да се "сви Цигани 

рађају као робови".2 Мора се напоменути, да је овај прогон 

кулминирао геноцидном тежњом националсоцијализма. 

Дефинисани као „проблем, асоцијални и расно инфериорни“, 

16. децембра 1942. године, издат је проглас којим се наређује 

да се сви „Цигани“ који још увек живе у Немачком рајху 

депортују у Аушвиц, озлоглашени логор у коме су на 

најгнусније начине мучени и убијани. Овај проглас био је 

последње изношење плана који је водио ка потпуном 

истребљењу Рома и највећој неправди почињеној према овом 

народу.3  
 

*** 

Последње две деценије, у Србији и земљама окружења, 

води се дебата о томе да ли је правилно рећи „Роми“ или 

„Цигани“. Важно је да се ова дилема разреши. 

 
2 https://euractiv.rs/vesti/ljudska-prava/9693-ropstvo-roma-bolna-taka-
rumunskog-drutva- 
3https://rm.coe.int/holokaust-informativna-brosura-o-istoriji-

roma/16808b1ab6 

https://rm.coe.int/holokaust-informativna-brosura-o-istoriji-roma/16808b1ab6
https://rm.coe.int/holokaust-informativna-brosura-o-istoriji-roma/16808b1ab6
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Када су дошли у Европу, тачније у Грчку у 12. веку, назвали 

су их пежоративно „Цигани“, верује се по једном култу 

Атхингаони,  у преводу – недодирљиви, прљави. Други су их 

називали другим именима: на немачком језичком подручју 

користили су „Zigeuner“ или италијанском „Zingaro“, на 

енглеском „Gypsy“ или шпанском „Gitanos“. Једно је сигурно 

– они себе нису тако називали на свом језику јер реч 

„Цигани“ у ромском речнику нећете наћи јер таква реч не 

постоји. У српском језику се реч „Цигани“ неретко користи 

са пежоративним значењем у циљу описивања неког 

негативног понашања. Иако се назив „Цигани“  толико 

одомаћио да су га поједини Роми прихватили када говоре на 

српском језику или језику неког другог народа, правилно је 

рећи „Роми“.  

 

*** 

Једна од кључних карактеристика ромског народа 

засигурно је језик. Ромски језик постоји, практикује се у 

Србији, али све је мање говорника овог језика те постоји 

напор да се као такав сачува од заборава. 

 

Упркос чињеници да се ромски језик налази на УН листи 

језика који полако изумиру, процењује да 4,8 милиона људи 

у свету говори ромски језик. Већина Рома у Србији, посебно 

старије генерације, говоре свој матерњи језик. Ромски језик 

спада у индо-аријску групу индоевропских језика. Постоји 

17 различитих дијалеката, али ова чињеница говори само о 

богатству овог језика. У Србији се најчешће говори 
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гурбетски, арлијски и тамарски. Ромско латинично писмо 

има 38 слова. У ромском језику не постоји средњи род, код 

глагола на постоји инфинитив, али зато осим седам падежа 

који постоје у српском језику, у ромском постоји и осми 

падеж – аблатив.4  

 

Ромски језик се у основним школама у Србији учи кроз 

изборни предмет Ромски језик са елементима националне 

културе. На територији АП Војводине могућност учења 

ромског постоји од 1998. године, а у целој Србији тек од 

2015. године. 

 

 

*** 

Која је религија заступљена код Рома? 

 

Роми као народ немају једну религију. Најчешће прихватају 

религију већинског становништва територије у којој живе. У 

складу са тим, у Србији у зависности где живе бројчано 

доминирају Роми православци, католици или муслимани.  

Поред религије коју су прихватили, остала су поједина 

веровања која потичу из Индије.  Православни Роми у Србији 

сваке године трећег петка после Белих поклада обележавају  

празник посвећен Теткици Бибији за коју верују да спашава 

Роме од тешких болести, посебно децу. Муслимански Роми 

такође верују у Бибију али са другачијим обичајима. Она 

представља женско божанство које поштују и славе.  

 

*** 

 
4 https://mediareform.rs/romski-jezik-rromani-chib/ 

https://mediareform.rs/romski-jezik-rromani-chib/
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Сигурно сте имали прилику да у вашем окружењу 

осетите негодовање и чујете ружне коментаре на 

спомињање Рома у медијима, спомињање њиховог 

положаја, интеграције и подршке коју добијају. Ко су 

Роми и како Роми живе данас у Србији? 
 

 

У свету живи око 12 милиона Рома.5 У Републици Србији, 

према последњем званичном попису становништва из 2011. 

године, живи 147.600 и они званично представљају по 

бројности трећу националну групу после српског и 

мађарског народа. Међутим, иако званични ово није и реални 

податак јер постоји много Рома који због стереотипа и 

предрасуда крију своју националну припадност па се 

декларишу као припадници/це неког другог народа.  

 

Сва истраживања показују да је ромска заједница 

најсиромашнија у Србији, а поред тога и 

најдискриминисанија. Важно је истаћи да постоје бројне 

нетачне информације које столећима уназад, колико Роми 

живе на овом подручју, овој ситуацији доприносе. Иако 

постоје многи аргументи којима се могу поткрепити 

супротне тврдње често ћете чути генерализоване изјаве као 

што су: „Они су немарни, неће да раде“. Велики број Рома и 

Ромкиња вредно обављају своје послове у Србији а један број 

Рома је напустио ова подручја и у иностранству вредно 

обавља своје послове. Такође, често можете чути да су рани 

бракови део ромске традиције уместо да се ова појава 

посматра као карактеристика сиромаштва. У многим 

истраживањима ове појаве, нису обухваћени Роми који не 

 
5http://a.cs.coe.int/team20/cahrom/documents/Glossary%20Roma%20EN%2

0version%2018%20May%202012.pdf 



7 
 

живе у неформалним најсиромашним насељима и који се 

због оваквих стереотипа не декларишу као Роми. Не може се 

тврдити ни да сви Роми просе нити да само они просе. 

Нажалост, много је других стереотипа који су се усталили у 

нашем начину прихватања свега што чујемо без личне 

провере и истраживања истине. Због тога, врло често, не 

дајемо шансу другима који су, по нечему, другачији од нас и 

тако се одричемо учења о другима и можда највећег 

богатства – пријатељстава. Размислите да ли тако сви губимо 

као друштво. 

 

 

 

 

*** 

Покушајте да се сетите неког успешног и познатог Рома 

или Ромкиње. Приметићете, за неке сте чули а нисте 

знали за њихово ромско порекло. 

 

Гледано кроз историјску призму, иако под тешким условима, 

Роми и Ромкиње давали су активан допринос како домаћој 

тако и светској политици, култури и уметности.  

 

Стефан Разван6 био је владар кнежевине Молдавије у 16. 

веку. Жуселино Кубичек де Оливеира био је председник 

Бразила од 1956. до 1961. године. За време његовог мандата 

Бразил је био јак политички субјект и економски јак и 

 
6 https://rm.coe.int/wallachia-and-moldavia-factsheets-on-romani-
history/16808b19be 

https://www.google.rs/search?q=%C5%BDuselino+Kubi%C4%8Dek+de+Oliveira&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjM8LqxiazpAhWylYsKHZ3oBAUQkeECKAB6BAgXECU
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стабилан. Његова мајка била је чешка дисиденткиња ромског 

порекла.7  

 

Једно од најпревођенијих дела после Библије, 

„Ходочасникова путовања“, дело је Џона Бањана који је био 

ромског порекла.8  

 

Чарли Чаплин и Јул Бринер9 важе за велике звезде светске 

кинематографије.   

 

 

 

Унука Чарлија Чапина, Кармен Чаплин је 

2019. године започела са израдом 

документарца „Човек света“” који говори о 

његовом ромском пореклу.10  

 

Такође, незаобилазно је истаћи и име Рите Хејворт, познате 

америчке глумице и пин-ап богиње.11 Сер Мајкл Кејн, глумац 

 
7http://www.museuvirtualbrasilia.org.br/EN/personalidades.php?ator=jusce
lino 
8 Hankok, Jan., 2005. We are the Romani People, University of Hertfordshire 
Press 
9 www.niar.rs/2014/07/12-7-2014-niar-jul-briner-romsko-poreklo-se-istice-
sa-ponosom/ 
10 https://womenandhollywood.com/carmen-chaplin-to-direct-doc-about-
grandfather-charlie-
chaplin/?fbclid=IwAR3ZXKwHho98KeCnc3kNQCANmLWzDLFZ4daSH008OCR
77CrRnfbXyuDNqDg 
11 Hankok, Jan., 2005. We are the Romani People, University of 
Hertfordshire Press 

https://womenandhollywood.com/carmen-chaplin-to-direct-doc-about-grandfather-charlie-chaplin/?fbclid=IwAR3ZXKwHho98KeCnc3kNQCANmLWzDLFZ4daSH008OCR77CrRnfbXyuDNqDg
https://womenandhollywood.com/carmen-chaplin-to-direct-doc-about-grandfather-charlie-chaplin/?fbclid=IwAR3ZXKwHho98KeCnc3kNQCANmLWzDLFZ4daSH008OCR77CrRnfbXyuDNqDg
https://womenandhollywood.com/carmen-chaplin-to-direct-doc-about-grandfather-charlie-chaplin/?fbclid=IwAR3ZXKwHho98KeCnc3kNQCANmLWzDLFZ4daSH008OCR77CrRnfbXyuDNqDg
https://womenandhollywood.com/carmen-chaplin-to-direct-doc-about-grandfather-charlie-chaplin/?fbclid=IwAR3ZXKwHho98KeCnc3kNQCANmLWzDLFZ4daSH008OCR77CrRnfbXyuDNqDg
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који је одиграо више од 100 филмских улога и који је добио 

сва важна уметничка признања, два Оскара и три Златна 

глобуса, син је мајке, кућне помоћнице, и оца, носача на 

рибљој пијаци.12 

 

Међу истакнутим музичарима светског ранга важно је 

истаћи славног Ђанга Рајнхарда13, тропрстог џез гитаристу,  

и Рони Вуда14, гитаристе Ролингстоуса. 

 

 
Ђанго Рајнхард            Јул Бринер                    Рони Вуд                      Рита Хејворт  

(1910-1953)                 (1920-1985)                  (1947)                            (1918-1987) 

 

Иако су дали огроман допринос уметности, не треба 

занемарити ни чињеницу да су великим делом допринели и 

развоју науке. Аугуст Крогх, дански професор 

зоофизиологије добио је Нобелову награду за медицину пре 

тачно 100 година (1920.).15 Софија Ковалевскаја, прва је 

велика руска математичарка, делимично ромског порекла, 

 
12 https://the-talks.com/interview/sir-michael-caine/ 
13 https://www.britannica.com/biography/Django-Reinhardt 
14 https://www.theguardian.com/music/2007/aug/26/popandrock.art 
15 http://www.romea.cz/en/news/world/early-20th-century-nobel-laureate-
was-of-romani-origin 
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прва жена професорка у северној Европи и прва жена 

уредница научног часописа.16  

 

Треба подсетити да су током историје Роми били активни 

учесници развоја Србије. Постоје бројна сазнања о учешћу 

Рома на Солунском фронту, у Првом српском устанку и 

другим изазовним догађајима. Међу њима посебно је 

значајан Ахмед Адемовић, трубач, који је добио војничко 

одликовање „Карађорђева звезда“ за своје учешће у бици за 

Куманово (23. - 24. октобар 1912.)  у Првом балканском рату. 

Такође, Рустем Сејдић, Ром из Бојника, био је носилац 

Медаље за спомен на повлачење српске војске преко 

Албаније, односно Албанске споменице. 

 

 

*** 

 

Осми април установљен је као подсетник на један 

историјски догађај који је важан за ромску заједницу у 

целом свету, а ево због чега. 

Осмог априла, организован је у новијој историји, први већи 

међународни скуп од 23 ромска представника из 14 земаља, 

са 3 континента на Првом светском конгресу Рома.17 Овај 

 
16https://sites.google.com/laudefontenebro.com/womeninscience/nineteen
th-century/sofia-kovalevskaya 
17  Први конгрес финансирали су Светски савет цркава и Влада Индије, а 

присуствовали су делегати тадашње Југославије, Шпаније, 

Чехословачке, Финске, Норвешке, Француске, Велике Британије, 

Мађарске, Немачке и Ирске, доку су окупљању присуствовали и 
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догађај одржан је недалеко од Лондона 1971. године у 

периоду од 7. до 12. априла.  На том скупу донете су важне 

одлуке о химни и застави, симболима ромског међународног 

покрета. Одлучено је да ромска химна буде песма „Ђелем, 

ђелем“, у преводу „Ишао сам, ишао“. Као боје заставе 

изабране су плаво-зелена двобојка са црвеним точком. 

Плавом бојом представљено је небо, као симбол слободе, 

безграничног пространства и живота под ведрим небом, без 

крова над главом.   Зеленом бојом је представљена трава, пут, 

друм, као симбол живота који је обележен сталним 

путовањем, на путу без граница који је увек „отворен“ 

Ромима. Црвени точак представља симбол сталног кретања и 

живота на точковима. Такође, договорено је да назив за ову 

националну заједницу буде „Роми“, чиме се и до данас 

покушава избећи погрдна реч „Цигани“. 

У спомен на Први светски конгрес Рома, осми април се 

обележава као Светски дан Рома. Овај датум, службено је 

проглашен 1990. године у месту Сероцк у Пољској, као дан 

када се широм света организују различите активности са 

циљем да се слави ромска култура и да се подиже свест о 

проблемима са којима се Роми, широм света, суочавају. 

 
посматрачи из Белгије, Канаде, Индије и Сједињених Америчких 

Држава. 
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Ромска застава  

 

 

У циљу даљег упознавања, саветујемо коришћења текстова 

Савета европе 

https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/roma-history-

factsheets 

 

 

 

 

 

 

 

„ Svi smo mi rođeni jednaki u 

dostojanstvu i pravima.Sva ljudska bića 

imaju prava na slobodu, sigurnost i 

dostojanstven život .“ 

https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/roma-history-factsheets
https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/roma-history-factsheets
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ЉУДСКА ПРАВА 

Људска права су урођена права сваког људског бића и као таква 

могу бити објективна и субјективна. Објективна права (енг. „lаw“) 

представљају скуп правила, норми по којма људи треба да се 

понашају, а која су створена од стране ауторитета државе или 

међународне заједнице – њихово кршење доводи до одређених 

санкција. Субјективна права (енг. „right“) су права појединаца. Док 

је објективно право „опште“, субјективно право је „нечије“.  

Људским правима се сматрају загарантована права појединаца, 

права која му припадају на основу његовог постојања као човека, 

а које држава има дужност да заштити.  

*Универзална и природна – иста су за сва људска бића без обзира 

на пол, националност, веру, политичко или било  које друго 

опредељење; 

*Неотуђива – она се не могу одузети и нико нема права да лиши 

другу особу права из било ког разлога;   

*Недељива – Људи имају људска права чак и када их закони 

њихове земље не признају или крше (више о томе у наставку); 

Људска права као таква, обухватају различите области људског 

живота, и ово је једна од подела: 

1. Лична права  - представљају језгро људских права и овде 

спадају права која се односе на заштиту човека од напада сваке 

врсте и на очување достојанства човека. 

 

 Пример : Право на живот – које је основа за сва остала права; 

2. Политичка односно грађанска права – која гарантују сваком 

човеку неометано, слободно учешће у политичком животу у 
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склопу његове заједнице, без страха да ће због тога бити 

неоправдано кажњен. Примери: Право на слободу мишљења 

и право на слободу медија 

3. Социјална и економска  и културна права – њима се штити 

економски и социјални положај појединаца. Она не могу да се 

остваре за кратко време, јер су средства за њихово спровођење 

ограничена и зависе од степена економске развијености 

државе. Примери: Право на рад, Право на социјалну помоћ, 

Право на достојанствен животни стандардлна, 

економска и културна Социјална,  

економска и културна права 

 

Права припадника националних мањина 

Положај грађана који су припадници националних мањина, уређен 

је Уставом Србије и Законом о заштити права и слобода 

националних мањина (из 2002. године), као и другим законима, 

прописима и конвенцијама. Њима се јемче и штите индивидуална 
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и колективна права припадника националним мањинама а посебно 

право на културну аутономију које подразумева 4 области: 

• образовање 

• службена употреба језика и писма 

• информисање на језику националне мањине и 

• култура.  

Република Србија је држава где  живи велики број људи 

различитих националности – само у Аутономној покрајини 

Војводини живи преко 20 националних мањина. Свака од 

националних мањина и етничких група има своју културу, језик, 

обичаје... Ради ефикаснијег остваривања права на културну 

аутономију, оснивају се национални савети националних мањина. 

Званичан податак из 2018. године је да постоји 23 регистрована 

Национална савета националних мањина (на фотографији испод  

недостају Руси и Пољаци). 
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ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Дискриминација представља неједнако поступање према особи 

или некој групи на основу неког њиховог личног својства, што за 

последицу има неједнакост у шансама да остваре уставом и 

законом загарантована права. То је неједнако третирање, 

искључивање, односно довођење у подређен положај појединаца 

или група који се налазе у истој, сличној или упоредивој 

ситуацији.18  

Историјски и упоредно – правно посматрано, када се одређује 

„садржина“ дискриминације, акценат је на терминима као што су: 

„апартхејд“, „кастински систем“, „етничко чишћење“, 

„расна сегрегација“, „злочин из мржње“, „говор мржње“, 

„хомофобија“,„ксенофобија“... 

Сви ови изрази у јавном говору означавају форму непожељног и 

недозвољеног понашања која спадају у дискриминацију или су 

њом узроковани. Они не могу у потпуности описати садржај 

дискриминације, јер она представља једну веома сложену појаву, 

која има различите облике, форме, некада је скривена, другачије 

се тумачи од стране судова и државних органа.  Управо због тога 

је било неопходно дефинисати правним средствима – законским 

оквирима, конвенцијама, та недозвољена поступања/радње 

дискриминације, као и различите облике и форме. 

Дискриминација означава прављење разлике, тј. неједнак третман 

од стране физичког или правног лица, где се подразумева обавеза 

поштовања принципа једнакости. Стога, правни систем има улогу 

у препознавању и забрани свих врста дискриминације. Постоје 

различити облици и врсте дискриминације. Према облику, 

 
18 http://ravnopravnost.gov.rs/diskriminacija/sta-je-diskriminacija/ 
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дискриминација може бити непосредна или посредна (ако се врши 

наизглед једнаким поступањем према појединцима и групама које 

нису у једнаком положају). Врсте дискриминације могу бити по 

основу различитих личних својстава а најчешће су: 

 

На међународном нивоу, након немилих догађаја, трагедија  и 

ужасне дискриминације, тзв. „етничког чишћења“ и „расне 

сегрегације“ током Другог светског рата, склопљени су многи 

DISKRIMINACIA NA 
NACIONALNOJ 

OSNOVI 

DISKRIMINACIJA 
NA RODNOJ 

OSNOVI

DISKRIMINACOJA 
NA OSNOVU 
SEKSUALNE 

ORIJENTACIJE

DISKRIMINACIJA 
OSOBA SA 

INVALIDITETOM

Generalna skupština Ujedinjenih proglašava Univerzalnu deklaraciju 

o ljudskim pravima kao zajednički standard koji treba da postignu svi 

narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući 

ovu deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem 

doprinese poštovanju ovih prava i sloboda da bi se postupnim 

unutrašnjim i međunarodnim merama obezbedilo i njihovo opšte i 

stvarno priznanje i poštovanje.  
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међународни уговори, декларације и конвенције, како би се овакви 

догађаји избегли у будућности. 

Неки од међународних докумената, који су прописани након 

Другог  светског рата и којима се државе потписнице обавезују да 

ће законским оквирима искоренити све облике дискриминације и 

обезбедити заштиту људских права су: 
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Са истим циљем као И Уједињене Нације, после Другог светског 

рата основан је и САВЕТ ЕВРОПЕ 1949. године. Савет Европе 

представља регионалну међународну организацију, чије се 

седиште налази у Палати Европе у Стразбуру, на граници између 

Немачке и Француске. 

Povelja Ujedinjenih 
nacija, 1948. –

Univerzalna deklaracija o 
ljudskim pravima

Evropska konvencija za 
zaštitu ljudskih prava i 

osnovnih sloboda, 1950.

Konvencija UN o 
ukidanju svih oblika 
rasne diskriminacije, 

1965.

Međunarodni pakt o 
građanskim i političkim 

pravima, 1966.

Međunarodni pakt o 
ekonomskim, socijalnim i 
kulturnim pravima, 1966.

Međunarodna 
konvencija o ukidanju 

svih oblika diskriminacije 
žena, 1979.

Konvencija o pravima 
deteta, 1989.

Evropska povelja o 
regionalnim ili 

manjinskim jezicima, 
1992.

Okvirna konvencija 
Saveta Evrope o zaštiti 
nacionalnih manjina, 

1994.

Evropska konvencija o 
sprečavanju mučenja i 

nečovečmih ili 
ponižavajućih kazni i 

postupaka, 2002.

Konvencija UN o pravima 
osoba sa invaliditetom, 

2006.

Strazburška deklaracja o 
Romima, Savet Evrope, 

2010.
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Најважнија достигнућа Савета Европе представљају доношење 

Европске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода, 

1950. и успостављање Европског суда за људска права, 1998.  

– као стални систем правне заштите. 

Савет Европе не припада институцијама Европске уније, те 

чланство у Савету Европе није условљено чланством у Европској 

Унији. Република  Србија је постала чланица Савета Европе 2003. 

године. У случајевима када држава која је чланица Савета Европе, 

а самим тим и потписница конвенције (ЕКЉП), не пошутују 

људска права гарантована конвенцијом, предвиђена је могућност 

заштите одређене особе/групе и сл. пред Европским судом за 

људска права у Стразбуру. Тада је тужена страна држава чији 

органи не поштују обавезе које су преузете ратификовањем 

конвенције (приступањем конвенцији).  
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Дискриминација је 

забрањена чланом 21. 

Устава Републике 

србије који је донет 

2006. године. Закон о  

забрани 

дискриминације 

усвојила је Народна 

скупштина Републике 

Србије 2009. године. 

Овим законом се 

уређује општа забрана 

дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и 

поступци заштите од дискриминације. Такође, овим законом је 

створена институција Повереника за заштиту равноправности, 

као независног државног органа.  

Закон у члану 2, тачка 1, дефинише дискриминацију и 

дискриминаторно поступање као: 

   „Свако неоправдано прављење разлике или неједнако 

поступање, односно пропуштање (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), у односу на лица 

или групе и на чланове њихових породица или њима 

блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се 

заснивају на следећим личним својствима : боји коже, 

раси, прецима, држављанству, националној припадности 

или етничком пореклу, језику, верским или политичким 

убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовинском стању, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, инвалидитету, 

брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном 

добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 
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другим организацијама и другим стварним, односно 

претпостављеним личним својствима. “ 

Термин ,,претпостављено лично својство'' значи: оно које 

починилац дискриминације приписује одређеном појединцу или 

групи на основу произвољне оцене. Дискриминација свакако 

постоји уколико постоји неједнако поступање по основу личног 

својства, било да је лично својство стварно или је претпостављено.  

ГОВОР  МРЖЊЕ 

Када говоримо о говору мржње, неопходно је да имамо у виду и 

слободу говора као једно од људских права. Слобода говора и 

изражавања има своје границе, а то значи да се ова слобода не сме 

злоупотребљавати ради ширења нетрпељивости, мржње и вређања 

достојанства људи. 

 

Поред вербалне комуникације, у говор мржње спада и невербална 

комуникација, попут гестова, слика, знакова итд. Стереотипи пуни 

мржње у медијима и на друштвеним мрежама често позивају на 

насиље и доводе до њега.  

 

Говор мржње представља сваки облик изражавања који 

подстиче, промовише или оправдава нетолеранцију, 

дискриминацију и непријатељство према припадницима друге 

националности, другачијег порекла, вероисповести, пола, 

сексуалне оријентације и осталих својстава појединаца или групе.  
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У нашој држави се 

проактивно ради на 

спровођењу закона у 

циљу спречавања 

говора мржње, а 

регулише се кроз 

институције као што су:  

• Повереник за 

заштиту 

равноправности,  

• Заштитник грађана 

• РЕМ (Регулаторно 

тело за електронске 

медије.) 

 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ШКОЛИ 

Министарство просвете Републике Србије донело је Правилник о 

ближим критеријумима за препознавање свих облика од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи 

образовања и васпитања19 и Правилник о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 

 
19 "Службени гласник РС", број 22/2016. доступно на: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-
diskriminacija.pdf 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-diskriminacija.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-diskriminacija.pdf
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вређања угледа, части или достојанства личности20. Овим 

правилницима предвиђене су мере превенције дискриминације у 

образовним институцијама али и оснивање Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. На тај 

начин јасно су дефинисани и кораци у зависности од озбиљности 

ситуације, који подразумевају проверу информације, прекид 

дискриминације, смиривање учесника, позивање родитеља, 

обавештавање Министарства просвете и праћење ефеката 

подузетих мера.  

 

Да ли препознајемо дискриминацију у нашем окружењу? 

Када треба реаговати? 

 

Правилником о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности, као типичне ситуације 

дискриминаторног понашања учесника у образовању, 

препознате су следеће ситуације:  

– излагање подсмеху учесника у образовању по основу 

његове националности; 

– омаловажавање учесника у образовању или групе по основу 

њиховог личног својства; 

– имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго 

излагање подсмеху учесника у образовању са сметњама у развоју 

или инвалидитетом; 

– ословљавање погрдним називима учесника у образовању 

или групе, запосленог или родитеља – припадника одређене групе; 

– изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима 

одређене групе; 

 
20 "Службени гласник РС", број 65/2018. доступно на: 
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-postupanju-ustanove-slucaju-
sumnje-utvrdjenog-diskriminatornog-ponasanja.html 

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-postupanju-ustanove-slucaju-sumnje-utvrdjenog-diskriminatornog-ponasanja.html
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-postupanju-ustanove-slucaju-sumnje-utvrdjenog-diskriminatornog-ponasanja.html
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– причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о 

припадницима одређене групе; 

– промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, 

успесима и достигнућима девојчица и дечака; 

– певање увредљивих и понижавајућих песама о 

припадницима одређене групе; 

– слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном 

лицу или групи лица путем СМС-а, ММС-а или друштвених 

мрежа; 

– вербално привилеговање припадника већинске групе лица 

неоправданим и прекомерним похвалама; 

– неоправдано вербално умањивање или снижавање 

доприноса и успеха припадника мањинске групе; 

– игнорисање и избегавање контаката са учесником 

образовања због његовог личног својства; 

– одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања 

због његовог личног својства; 

– омаловажавање родитеља ученика по основу личног 

својства. 

 

Дискриминаторно понашање када је извршилац 

дискриминације запослени или треће лице у установи 

подразумева свако поступање којим се лице или група лица због 

свог личног својства ставља у неповољнији положај у било којој 

активности у процесу образовања и васпитања или у вези са њим. 

Неки типични примери овог облика дискриминације су: 

– одбијање уписа учесника у образовању због његовог личног 

својства; 

– фактичко скраћивање или сужавање плана и програма 

наставе и учења намењено учеснику у образовању из осетљиве 

друштвене групе; 

– необезбеђивање додатне образовне подршке, односно 

индивидуализованог рада детету и ученику коме је таква помоћ 

потребна; 

– неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање 

ученика и одраслих ромске националности; 
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– необезбеђивање наставног материјала прилагођеног 

учесницима образовања са инвалидитетом и сметњама у развоју; 

– необезбеђивање исхране детету и ученику прилагођене 

његовим потребама; 

– неукључивање ученика из осетљивих друштвених група у 

ученичке парламенте и слично; 

– изостанак прописаног поступања у случају непохађања 

припремног предшколског програма, односно непохађања наставе 

од стране деце из осетљивих друштвених група и ученика са 

инвалидитетом и сметњама у развоју; 

– изостављање учесника у образовању из појединих 

активности у току наставе због његових личних својстава; 

– давање неоправданих погодности учеснику у образовању 

због личних својстава или социјалног статуса његових родитеља; 

– необавештавање родитеља детета и ученика из осетљиве 

друштвене групе о родитељском састанку; 

– пропуштање запосленог да реагује у случају сумње на 

занемаривање учесника у образовању из осетљиве друштвене 

групе; 

– искључивање деце и ученика из осетљивих група из 

вршњачких активности у оквиру слободног времена у установи. 

 

Поједини примери тешких облика дискриминације су: 

– неоправдано формирање посебних одељења за учеснике у 

образовању по основу њиховог личног својства, на пример 

посебна одељења учесника у образовању ромске националности 

(сегрегација); 

– излагање руглу ученика који је тражио заштиту од 

дискриминације (виктимизација); 

– неоправдано смањивање оцене ученику чији је родитељ пријавио 

дискриминацију над дететом (виктимизација); 

– исписивање расистичких, ксенофобичних, антисемитских, 

антиисламских, хомофобичних, секстистичких порука или 

симбола на објектима установе или у њеном непосредном 

окружењу (говор мржње); 
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– позивање на насиље према припадницима ЛГБТИ популације 

путем друштвених мрежа (хомофобија); 

– организовање неформалне групе ради слања претећих или 

увредљивих расистичких, националистичких, ксенофобичних, 

антисемитских, антиисламских, хомофобичних, секстистичких 

порука лицима која припадају одређеној друштвеној групи 

(удруживање ради дискриминације); 

– излагање руглу и подсмеху учесника у образовању из осетљивих 

друштвених група, нпр. ромске девојчице (вишеструка или 

укрштена дискриминација), са сметњама у развоју и 

инвалидитетом (аблеизам); 

– континуирано омаловажавање истог учесника у образовању по 

основу његовог личног својства које дуже траје (продужена 

дискриминација); 

– физички напад на учесника у образовању, родитеља или 

запосленог мотивисан мржњом због њихове националне 

припадности, вере, социјалног статуса или другог личног својства. 

 

„Мотив и намера извршиоца дискриминације не ослобађа од 

одговорности за дискриминаторно понашање.“ 

 

 

Како поступити и коме се обратити? 

 

У ситуацији дискриминаторног понашања које се догоди ван 

простора установе као и у простору установе (предшколска 

установа, основна и средња школа и дом ученика), у коме су 

актери учесници у образовању или запослени, било у својству 

дискриминисаног лица, извршиоца дискриминације или су само 

сведоци дискриминаторног понашања других учесника, 

дискриминацију треба пријавити установи.  

Пријава може бити усмена, писмена па и анонимна. 

Дискриминација учињена од стране учесника у образовању (дете, 

ученик и одрасли уписан у установу) може се пријавити Тиму за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
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занемаривања формираног у установи. Уколико се ради о 

дискриминацији учињеној од стране запосленог, 

дискриминаторно и непримерено понашање може се пријавити 

директору установе који даље о томе обавештава Министарство 

односно надлежну школску управу и то у року од 24 сата од 

сазнања о дискриминаторном понашању запосленог према 

учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница 

покреће и води дисциплински поступак. Уколико се сумња у 

дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

Након пријаве, у даљем поступку проверавају се добијене 

информације, сви запослени имају обавезу заустављања даљег 

дискриминаторног понашања и смиривања учесника, 

обавештавају се и позивају родитељи, прикупљају релевантне 

информације и обављају консултације запослених и Тима за 

заштиту који потом врши процену нивоа дискриминације. За сваки 

процењени ниво дискриминације директор установе подноси 

пријаву надлежним органима, организацијама и службама и 

обавештава Министарство – надлежну школску управу. У складу 

са проценом, Тим израђује План заштите у коме су предвиђене 

мере и конкретне активности за сваког учесника (дискриминисано 

лице, извршиоца дискриминације и сведоке) усмерене на промену 

понашања и ставова који су допринели дискриминаторном 

понашању. Праћење ефеката предузетих мера и активности прати 

установа (одељењски старешина, васпитач, тим за заштиту, 

психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере 

успешности, даљег планирања заштите и других активности 

установе. Установа прати понашање учесника у образовању које је 

дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и 

оних који су индиректно били укључени (сведоци). Прати се и 

укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и 

служби. Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе 

Министарства. 

Просветна инспекција самостално, а ако је потребно у 

сарадњи са просветним саветником, утврђује чињенице о 

поступању установе и њених органа о обезбеђивању заштите 
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учесника у образовању и запослених од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као и од понашања које вређа углед, 

част и достојанство. О свим утврђеним чињеницама, односно 

наложеним мерама и роковима за отклањање неправилности и 

недостатака, просветни инспектор обавештава орган управљања 

установе и министра. 

 

„Обавеза сваког лица је да дискриминацију пријави назависно 

од тога да ли се дискриминаторно понашање припрема, догађа 

или се догодило.“   

 

ПРИТУЖБА ЗБОГ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Када говоримо у поступању у случајевима дискриминације, 

притужбу можемо поднети Поверинику за заштиту 

равноправности. Притужбу може поднети: 

• Свако физичко или правно лице или група лица која сматра да 

је претрпела дискриминацију; 

• Организације које се баве заштитом људским права и свако 

друго лице, у име и уз сагласност лица које сматра да је 

претрпело дискриминацију; 

• У случају дискриминације групе лице, организација која се бави 

заштитом људских права може поднети притужбу у своје име, 

без сагласности лица за које сматра да је претрпело 

дискриминацију; 

Притужба се подноси у писаној форми. Може се поднети и путем 

телефакса, електронском поштом са скенирим поднеском и 

потписом подносиоца, у електронској форми уз елекронски 

потпис подносиоца, као и усмено на записник, без плаћања таксе 

или друге накнаде. 
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Притужба треба да садржи податке о томе: 

• Ко је дискриминисан; 

• Од стране кога је дискриминисан/а; 

• Опис дискриминаторног акта; 

• Доказе о претрпљеном акту (исправе,сведоци и др.)21
 

У наставку ћу приказати образац притужбе који се подноси код 

Поверенице за заштиту равноправности. Она се може поднети и 

електронским путем. Овај образац можете преузети на сајту  

http://ravnopravnost.gov.rs/ 

 
 

П Р И Т У Ж Б А22 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба коју нам упутите биће копирана и 

достављена физичком и/или правном лицу, односно органу против кога 

подносите притужбу.  

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ПРОТИВ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

 
21 ttp://ravnopravnost.gov.rs/ 
22 http://ravnopravnost.gov.rs/ 

http://ravnopravnost.gov.rs/
http://ravnopravnost.gov.rs/
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    1. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/ОРГАНА 

___________________________________________ 

    2. СЕДИШТЕ И АДРЕСА 

_____________________________________________________ 

    3. ТЕЛЕФОН 

_______________________________________________________________ 

    4. ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ______ (одговорите 

са ДА или НЕ) 

 

Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
_____________________________________________________ 

2. АДРЕСА 
_____________________________________________________ 

3. ТЕЛЕФОН 
_____________________________________________________ 

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

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, 

НАВЕДИТЕ ГДЕ ЈЕ ОСОБА ЗАПОСЛЕНА 

_____________________________________________________  

 

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

позицију/радно место те особе) 

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

органа на које се притужујете, молимо Вас да за свакога посебно 

попуните образац притужбе.  
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ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

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

сматрате да сте били дискриминисани.  

1. раса 

2. боја коже 

3. преци 

4. држављанство 

5. национална припадност или етничко порекло 

6. језик 

7. верска или политичка убеђења 

8. пол 

9. родни идентитет 

10. сексуална оријентација 

11. имовно стање 

12. рођење 

13. генетске особености 

14. здравствено стање 

15. инвалидитет 

16. брачни и породични статус 

17. осуђиваност 

18. старосно доба 

19. изглед 

20. чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама 

21. неко друго лично својство ______________ (молимо наведите) 

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

сте означили било повод за дискриминацију. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ 

ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ 

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

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

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите 

притужбу опишете детаљно, укључујући и податке о времену, месту, 

особама које су биле присутне и слично. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________НАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис 

догађаја, будите слободни да употребите додатни папир. 

Датум                                                                                                                

Потпис 

 

НАПОМЕНА: Уколико притужбу подносите електронским путем, потребно 

је да је најпре својеручно потпишете и потом скенирате. 

Начело једнакости може се посматрати и као начело 

недискриминације. појединац се мора понашати 

толерантно, поштовати људско достојанство других 

људи и своја права не користити на начин на који би могао 

да нанесе штету другоме. Постоји, у крајњој линији, 

дужност свих нас да пажљиво размислимо о властитом 

понашању и о томе како се оно може одразити на права 

других. 
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Стање људских права не зависи само од 

активности државе, већ и од нас самих. 

 

Извори: 

*Димитријевић, Поповић,Папић, Петровић. 2007.Међународно право 

људских права. Београд : Библиотека – Уџбеници 

*Димитријевић. Војин. 2011. О праву и неправу. Београд : Фабрика књига 

*Ацковић.Драгољуб. 2013. Традиционална култура Рома у Србији. Београд: 

Рроминтерпресс 

*Миленковић, Дејан. 2010. Водич кроз закон о забрани дискриминације. 

Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији 

*Недељковић, Саша. 2011.  Култура и насиље : појмови и парадигме. 

Београд : Баштиник 

e - izvori: 

http://ravnopravnost.gov.rs/ 

https://www.techrepublic.com/article/let-it-go-embracing-employee-freedom-in-

the-workplace/ 

http://www.bgcentar.org.rs/ 

https://www.ombudsman.rs/index.php 

https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx 

https://www.srbija.gov.rs/ 

http://ravnopravnost.gov.rs/
https://www.techrepublic.com/article/let-it-go-embracing-employee-freedom-in-the-workplace/
https://www.techrepublic.com/article/let-it-go-embracing-employee-freedom-in-the-workplace/
http://www.bgcentar.org.rs/
https://www.ombudsman.rs/index.php
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