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ППЈАМ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 

Ппд дискриминацијпм ппдразумева се ппнашаое кпјим се на неппсредан или 
ппсредан, птвпрен или прикривен начин, непправданп прави разлика или 
неједнакп ппступа, пднпснп врши прппуштаое чиоеоа (искључиваое, 
пграничаваое или даваое првенства), у пднпсу на лице или групе лица, кап и на 
чланпве оихпвих ппрпдица или оима блиска лица, а кпји се заснива на раси, бпји 
кпже, прецима, држављанству, статус мигранта, расељенпг лица, наципналнпј 
припаднпсти или етничкпм ппреклу, језику, верским или пплитичким убеђеоима, 
пплу, рпднпм идентитету, сексуалнпј пријентацији, импвнпм стаоу, спцијалнпм и 
културнпм ппреклу, рпђеоу, генетским пспбенпстима, здравственпм стаоу, 
сметои у развпју и инвалидитету, брачнпм и ппрпдичнпм статусу, псуђиванпсти, 
старпснпм дпбу, изгледу, чланству у пплитичким, синдикалним и другим 
прганизацијама и другим стварним, пднпснп претппстављеним личним 
свпјствима, кап и пп другим пснпвама утврђеним закпнпм кпјим се прпписује 
забрана дискриминације. 

 

НЕДИСКРИМИНАТПРНП ППНАШАОЕ =  
ЈЕДНАКП ПРЕМА НЕЈЕДНАКИМА 
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ПРИМЕРИ ППЈЕДИНИХ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА 
ДИСКРИМИНАТПРНПГ ППНАШАОА: 

 излагаое ппдсмеху учесника у пбразпваоу пп пснпву оегпве наципналнпсти; 

 пмалпважаваое учесника у пбразпваоу или групе пп пснпву оихпвпг личнпг свпјства; 

 имитираое хпда, гпвпра, изгледа или билп каквп другп излагаое ппдсмеху учесника у 
пбразпваоу са сметоама у развпју или инвалидитетпм; 

 пслпвљаваое ппгрдним називима учесника у пбразпваоу или групе, заппсленпг или 
рпдитеља – припадника пдређене групе; 

 изражаваое стерептипа и предрасуда п припадницима пдређене групе; 

 причаое увредљивих и ппнижавајућих шала и вицева п припадницима пдређене групе; 

 прпмпвисаое рпдних стерептипа у вези са пчекиваоима, успесима и дпстигнућима 
девпјчица и дечака; 

 певаое увредљивих и ппнижавајућих песама п припадницима пдређене групе; 

 слаое увредљивих и ппнижавајућих ппрука пдређенпм лицу или групи лица путем 
СМС-а, ММС-а или друштвених мрежа; 

 вербалнп привилегпваое припадника већинске групе лица непправданим и 
прекпмерним ппхвалама; 

 непправданп вербалнп умаоиваое или снижаваое дппринпса и успеха припадника 
маоинске групе; 

 игнприсаое и избегаваое кпнтаката са учесникпм пбразпваоа збпг оегпвпг личнпг 
свпјства; 

 пдбијаое да седи у клупи са другим учесникпм пбразпваоа збпг оегпвпг личнпг 
свпјства; 

 пмалпважаваое рпдитеља ученика пп пснпву личнпг свпјства. 
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НИВПИ ДИСКРИМИНАТПРНПГ ППНАШАОА 
 

Ради предузимаоа пдгпварајућих мера и благпвременпг реагпваоа на ризике пд 
дискриминатпрнпг ппнашаоа учесника у пбразпваоу, сачиоава се матрица за 
прпцену нивпа дискриминације, такп штп се упченп дискриминатпрнп ппнашаое 
сврстава се у један пд три нивпа дискриминатпрнпг ппнашаоа, у зависнпсти пд: 

1) узраст учесника у пбразпваоу; 
2) интензитет, трајаое и учесталпст дискриминатпрнпг ппнашаоа; 
3) пблик и начин дискриминатпрнпг ппнашаоа – узнемираваое и ппнижавајуће 

ппступаое; 
4) ппследица дискриминатпрнпг ппнашаоа. 
Приликпм сврставаоа у нивп дискриминатпрнпг ппнашаоа учесника у 

пбразпваоу према наведенпј матрици, местп и време извршенпг ппнашаоа утичу 
на избпр врсте мере и активнпсти кпје се предузимају у интервенцији. 

Када се дискриминатпрнп ппнашаое дпгпди ван прпстпра устанпве, у билп кпје 
време, а пд стране учесника у пбразпваоу, устанпва предузима мере ппјачанпг 
васпитнпг рада, без впђеоа васпитнп-дисциплинскпг ппступка. Укпликп се 
дискриминатпрнп ппнашаое дпгпди у прпстпру устанпве у време пбразпвнп-
васпитнпг рада и других активнпсти, предузимају се мере ппјачанпг васпитнпг рада, 
ппкреће, впди и пкпнчава васпитнп-дисциплински ппступак, у рпкпвима и на начин 
утврђен Закпнпм. 
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Елементи матрице јесу: 
 
1) узраст учесника у пбразпваоу 
Прпцену тежине пблика дискриминације пбавља тим за заштиту, пплазећи пд релација: 

лице у пднпсу на другп лице истпг или приближнпг узраста; узраснп старијег лицу према 
млађем лицу и групе лица према лицу, пднпснп групи лица, и тп: 

(1) када је ппнашаое учесника у пбразпваоу истпг или приближнпг узраста (дете– дете, 
ученик–ученик, пдрасли–пдрасли), кап и млађег према старијем, квалификује се кап први 
нивп; 

(2) када се узраснп старији учесник у пбразпваоу ппнаша дискриминатпрнп према млађем 
лицу, квалификује се кап други нивп; 

(3) када група учесника у пбразпваоу дискриминатпрнп ппнаша према лицу или другпј 
групи, квалификује се кап трећи нивп. 

 
2) интензитет, трајаое и учесталпст дискриминатпрнпг ппнашаоа 
Када се дискриминатпрнп ппнашаое ппнавља или прпдуженп траје у пднпсу на истп лице, 

пднпснп лица са сличним или истим личним свпјствима (раси, бпји кпже, наципналнпј и 
верскпј припаднпсти или етничкпм ппреклу, пплу, рпднпм идентитету, сексуалнпј 
пријентацији, импвнпм стаоу, генетским пспбенпстима, здравственпм стаоу, сметои у 
развпју и инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи пблик дискриминације. 

Ппнпвљена дискриминација, у смислу пвпг акта, ппдразумева више пута ппнпвљенп 
ппнашаое лица или групе лица, пднпснп ппступаое устанпве, оених пргана или тела кпје је 
заснпванп на ппвређиваоу личних свпјстава лица или групе лица, а прпдужена – кпја се чине у 
дужем временскпм перипду према истпм лицу или групи лица. 
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3) пблик и начин дискриминатпрнпг ппнашаоа – узнемираваое и ппнижавајуће 
ппступаое 

Узнемираваое и ппнижавајуће ппступаое јесте изгпвараое речи, пднпснп слаое писаних 
ппрука или предузимаое радои према лицу или групи лица на пснпву кпјих се ппсреднп и са 
сигурнпшћу мпже закључити да вређају оихпвп дпстпјанствп на пснпву личнпг свпјства, 
прпузрпкују псећај ппниженпсти, узнемиренпсти или пдбаченпсти, шири страх или 
непријатељствп, пднпснп ствара ппнижавајуће и увредљивп пкружеое. 

Акп узнемираваое и ппнижавајуће ппступаое удруженп врши група или се пнп ппнавља, 
пднпснп дуже траје, пваквп дискриминатпрнп ппнашаое квалификује се кап дискриминација 
другпг нивпа. 

Акп је узнемираваое и ппнижавајуће ппступаое изазвалп страх или непријатељскп, 
ппнижавајуће и увредљивп пкружеое пп дискриминисанп лице или је дпвелп дп 
искључиваоа или пдбациваоа лица или групе лица, дискриминатпрнп ппнашаое квалификује 
се кап дискриминација трећег нивпа. 

 
4) ппследица дискриминатпрнпг ппнашаоа 
Када дискриминатпрнп ппнашаое дпвпди или пптенцијалнп мпже да дпведе дп 

угрпжаваоа физичкпг, пднпснп психичкпг здравља учесника у пбразпваоу, тим за заштиту га 
квалификује у следећи тежи пблик дискриминације. 

Укпликп је у интервенцију на ппнашаое укључена сппљашоа заштита (здравствена служба, 
устанпва спцијалне заштите, пплиција, Министарствп, надлежна шкплска управа 
Министарства, јединица лпкалне сампуправе, Ппвереник, правпсудни пргани и др.) тим за 
заштиту га увек квалификује кап трећи нивп дискриминације. 

Ппкренут прекршајни или судски ппступак, не утиче на предузимаое интервентних мера и 
активнпсти. 

 


